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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001796-41.2015.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELADO: GABRIEL DOS SANTOS MENEZES (ACUSADO)

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em relação
a GABRIEL DOS SANTOS MENEZES pela prática do crime descrito no art. 169
do Código Penal - apropriação de coisa alheia vinda ao seu poder por erro. Narra o
MPF que o réu se apropriou da quantia de R$ 3.500,00 expelida pelo terminal de
autoatendimento e que pertencia ao correntista HENIR DUARTE, no dia
05/06/2015, na agência da CEF de Itacibá/ES - Denúncia evento 9.

A defesa se manifestou oralmente na audiência de instrução e
julgamento (evento 122). Em memoriais, a DPU aduziu preliminarmente a
ocorrência da prescrição, pois decorrido mais de quatro anos desde a data do fato,
diante da ausência de recebimento da denúncia, e no mérito, pugna pela absolvição
diante da ausência de prova suficiente de autoria (evento 130).

A sentença julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu
por ausência de comprovação de autoria delitiva (evento 131)

Em apelação, o MPF alega existência de provas suficientes para a
condenação, por inequívoca apropriação de dinheiro no terminal de autoatendimento
da CEF (evento 138). Diz que a autoria restou comprovada através das imagens de
vídeo que mostram o réu se apropriando do dinheiro liberado pelo caixa eletrônico,
que o réu não negou os fatos e que, pela conferência de horários das transações,
quando o valor foi subtraído do terminal eletrônico o réu se encontrava no caixa ao
lado, sacando seu seguro-desemprego.

Nas contrarrazões o réu alegou que a apelação interposta não deve ser
conhecida por erro grosseiro do MPF ao dirigi-la ao TRF2, tendo em vista tratar-se
de crime de menor potencial ofensivo, de competência da Turma Recursal. Aduz
ainda prescrição da pretensão punitiva por inexistência de decisão fundamentada de
recebimento da denúncia, o que causa a ausência de interrupção da prescrição. No
mérito, alega que não há nos autos prova da autoria do fato delitivo.

0001796-41.2015.4.02.5001 500001447959 .V4 JES15140© JES15140

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 364



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 2/377

VOTO

Inicialmente, quanto às preliminares trazidas pelo réu em
contrarrazões, afasto a alegação de não conhecimento do recurso interposto, tendo
em vista que segundo a jurisprudência, a situação dos autos é solucionada com mera
remessa dos autos à Turma Recursal competente para regular análise e
processamento do recurso, o que já foi feito, não havendo que se falar, pois, em não
conhecimento do mesmo. Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI
9.605/98. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INCOMPETÊNCIA
DA CORTE REGIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA
À TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL. 1.
Crime ambiental. Artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Pena de detenção de 06 (seis) meses
a 01 (um) ano. Infração de menor potencial ofensivo - pena máxima cominada
inferior a 2 anos. Artigo 61 da Lei nº 9.099/95. 2. Recurso. Competência da Turma
Recursal do Juizado Especial Federal Criminal. Lei 10.259/01 e Resoluções nº 110
e 111, de 10.01.2002, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 3.
Incompetência desta Corte Regional. Não conhecimento do recurso. Remessa dos
autos ao Juízo competente. (TRF-3 - ApCrim: 00025957820174036103 SP,
Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de
Julgamento: 29/06/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA:
05/07/2021);

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO PENAL.
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INCOMPETÊCIA DA CORTE
REGIONAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REMESSA À TURMA
RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL. 1.Crime
previsto no art. 205 do Código Penal. Exercício de atividade com infração de
decisão administrativa. Pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.
Infração de menor potencial ofensivo - pena máxima cominada até 2 anos. Artigo
61 da Lei nº 9.099/95. 2. Recurso. Competência da Turma Recursal do juizado
Especial Federal Criminal. Lei 10.259/01 e Resoluções nº 110 e 111, de 10.01.2002,
do Tribunal Regional federal da Terceira Região. 3. Incompetência desta Corte
Regional. Não conhecimento dos recursos. Remessa dos autos ao Juízo
competente. (TRF-3 - ApCrim: 00216106120164036105 SP, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de Julgamento:
27/09/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN DATA:05/10/2021)

Acerca da alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
ratifico o fundamento utilizado na sentença de que “A designação de audiência de
instrução, na forma do artigo 81 da Lei n.º 9.099/96, deve ser tida como
recebimento de denúncia, sendo certo que o Direito contemporâneo não se
compadece com a invocação de fórmulas verbais sacramentares.”
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Isso porque a decisão que recebe a denúncia possui natureza
interlocutória que emite juízo de mera prelibação e, de acordo com a jurisprudência
do STJ, é admitido o recebimento tácito ou implícito da denúncia justamente em
razão da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato
judicial em questão. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 395, 396, 397, E 399, TODOS DO CPP.
RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 68 DO CPP. REVISÃO DE PENA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 13 E 14, AMBOS
DA LEI Nº 9.807/99. DELAÇÃO PREMIADA. REEXAME DE PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ACÓRDÃO QUE
JULGOU A APELAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De fato, esta Corte possui o
entendimento de que "é perfeitamente admissível e válido o recebimento implícito
da denúncia. O ato do juízo processante que pratica atos no sentido do
prosseguimento do processo-crime equivale, tacitamente, ao recebimento da
exordial acusatória. RHC 30.302/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJe12/03/2014) 2. O acolhimento da pretensão revisional, na seara
criminal, deve ser excepcional, limitando-se às hipóteses em que a suposta
contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a
interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos, o que não
ocorre na espécie. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A ausência de
indicação dos dispositivos violados enseja a aplicação do enunciado nº 284 do
Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a
compreensão da controvérsia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no REsp 1572883/SC, DJe 15/04/2016)

Quanto ao mérito, imputa-se a GABRIEL DOS SANTOS MENEZES
a prática do crime previsto no art. 169 do Código Penal, que prevê:

Art. 168 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso
fortuito ou força da natureza. Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

No crime de apropriação indébita, cujo elemento subjetivo é o dolo, o
agente torna-se dono da coisa tratando-a como se sua fosse.

A denúncia (evento 9) acusa o réu de ter dolosamente se apropriado da
quantia de R$ 3.500,00 expelida pelo terminal de autoatendimento da agência da
Caixa Econômica Federal de Itacibá, em Cariacica/ES, sabendo que se tratava de
fruto de saque realizado por outro correntista, e que o réu não restituiu o valor
mesmo depois de solicitado.
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Narra que no dia 05/06/2015, por volta das 06h29min, o correntista
HENIR DUARTE compareceu à sala de autoatendimento da agência da CEF de
Itacibá a fim de realizar o saque do valor de sua aposentadoria por invalidez, no
mesmo dia e horário em que GABRIEL também esteve na agência. Porém, diante da
demora do caixa eletrônico em processar a solicitação de saque, HENIR pensou que
o sistema estava inoperante naquele terminal e se dirigiu para outros dois terminais
para sacar o dinheiro, não logrando êxito. Com o início do expediente, o correntista
se dirigiu até a gerente, a qual lhe informou que o saque havia sido debitado da
conta corrente de HENIR.

O MPF aduz que ao serem consultadas as imagens das câmeras de
vigilância, a gerente geral da agência da CEF de Itacibá visualizou a ação de um
indivíduo o qual, as 6h27min, estava no caixa eletrônico ao lado daquele
primeiramente utilizado por HENIR, imputando o fato a GABRIEL DOS SANTOS
MENEZES que, segundo relato, colocou o dinheiro que foi liberado no seu casaco e
voltou ao caixa eletrônico que estava anteriormente, as 6h29min, para realizar sua
operação bancária.

Pois bem, a controvérsia recursal diz respeito à comprovação de
autoria do fato delitivo.

Compulsados os autos, observa-se no Inquérito Policial (evento 7) que
a Gerente da CEF, Renata de Souza Nargoto, apontou que o saque foi realizado pelo
réu ao consultar as operações do caixa eletrônico pelo horário, constatando que
Gabriel encontrava-se no terminal eletrônico ao lado do utilizado por Henir, sacando
o seu seguro-desemprego.

As imagens da câmera de vídeo do sistema de segurança da CAIXA
encontram-se no Inquérito Policial – evento 8, sendo que a imagem constante na
pág. 13 mostra o momento exato em que um indivíduo (nomeado l1) aparentemente
retira o dinheiro em espécie do terminal eletrônico.

Entretanto, verifica-se que embora a gerência do banco tenha apontado
Gabriel como autor do fato, com fundamento na operação bancária realizada no
caixa ao lado (saque do seguro-desemprego com número do PIS do réu), não consta
no processo prova contundente de que a pessoa que sacou os valores seja de fato
Gabriel dos Santos Menezes. Isso porque a imagem do suposto saque não mostra o
numerário em espécie e nem o rosto do indivíduo com nitidez. Além disso,
conforme exposto na sentença, nenhuma das testemunhas ouvidas confirmaram que
a pessoa que aparece nas imagens se apropriando da quantia contestada se trata da
pessoa de Gabriel. Não houve identificação do réu.
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A prova testemunhal se demonstrou fraca para apontar a autoria
delitiva, pois Henri Duarte disse não se recordar das pessoas que estavam utilizando
os terminais de autoatendimento ao seu lado, enquanto a testemunha Renata, gerente
da agência bancária, afirmou que não teve contato pessoal com Gabriel, apenas por
telefone, não podendo afirmar se era Gabriel a mesma pessoa que se encontrava na
agência bancária no dia dos fatos narrados. Por sua vez, a testemunha referida
Fabricio de Oliveira Pedrini declarou não se recordar do fato descrito na denúncia
(evento 72).

Deste modo, não havendo identificação do réu, entendo que as provas
dos autos são insuficientes para uma justa condenação e, persistindo dúvida ao juízo
acerca da autoria delitiva, concluo que a manutenção da sentença absolutória é
medida que se impõe.

Voto por negar provimento ao recurso e manter a sentença prolatada,
nos termos supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001447959v4 e do código CRC
79d08a43. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:41 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5034430-92.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: JOSE RENATO RAMOS

IMPETRANTE: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo autor em face da
decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Serra, nos autos do
processo 0024848-64.2016.4.02.5055, que, acolhendo alegação do INSS,
determinou a aplicação da Súmula n. 111 do STJ na apuração dos honorários
advocatícios.

2. Em síntese, o impetrante alega que a decisão ora impugnada “aplica
restrição não prevista na decisão original que importa em modificação da coisa
julgada incompatível com o acordão (sic) transitado em julgado”. Aduz ainda que
“no momento da intimação para o INSS se manifestar contra a decisão prolatada
pela 1° Turma Recursal o mesmo não o fez, mantendo-se inerte quanto ao
questionamento da condenação dos honorários sucumbencial (sic), precluindo a
pratica (sic) do ato de recorrer sobre a decisão”. Defende também que a Súmula n.
111 do STJ contraria “a Legislação aplicada sobre a matéria, bem como os
princípios da causalidade e outros que informam a noção de sucumbência”,
ofendendo ainda o que dispõe o art. 85 do CPC, “o art. 55 da Lei n. 9.099/1991 (sic)
e até mesmo a Constituição Federal, no art. 133”. Por fim, argumenta que em razão
de entendimento jurisprudencial no sentido de que o marco temporal para aplicação
da Súmula n. 111 do STJ deve coincidir com o reconhecimento do direito, “na
melhor das hipóteses deve ser aplicada a partir do Acórdão que reconhece o direito”,
e não da sentença. Concluindo, pede a concessão da segurança para que seja
afastada a decisão ora impugnada e mantido o que restou decidido no acórdão acerca
dos honorários advocatícios, sem qualquer limitação temporal. Subsidiariamente,
pede que, caso seja mantida a aplicação da súmula, se conceda a segurança no
sentido de que a súmula deve ser aplicada na data da prolação do acórdão, e não da
sentença.

3. Intimadas as partes, não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO
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4. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial
interlocutória é juridicamente possível nas hipóteses em que ela não possa ser
substituída mediante interposição de recurso com efeito suspensivo (enunciado n.
267, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, art. 5º, II, da Lei n.
12.016/09).

5. Da leitura da decisão judicial atacada, concluo que ela é suscetível
de discussão pela via mandamental, ante a inexistência de recurso apto a impugná-
la. Pois bem, compulsados os autos do processo 0024848-64.2016.4.02.5055,
verifica-se no voto do evento 33, OUT24, que o INSS foi condenado ao pagamento
da verba honorária da seguinte forma:

“Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995
conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001”.

6. O acórdão transitou em julgado (evento 38, OUT27 do processo
principal).

7. Observa-se que o título executivo determinou incidência da verba
honorária sobre a condenação, de modo que deve incidir sobre o valor total da
condenação. Desta forma, assiste razão ao impetrante.

7. Isso porque, o pedido de aplicação da Súmula 111 do STJ deve ser
formulado no processo de conhecimento, sendo inviável sua análise na fase
processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.

8. Segundo o próprio E. STJ, é assente na Corte o entendimento no
sentido da impossibilidade de alterar a forma de cálculo da verba honorária, no
âmbito da execução, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada.

9. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO
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REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença exeqüenda,
com expressa indicação de qual critério a ser adotado para apuração dos honorários
advocatícios, é descabida a inclusão posterior do critério definido na Súmula 111 do
STJ, com o entendimento jurisprudencial que lhe dá este Tribunal, sob pena de
evidente ofensa à coisa julgada (REsp. 354.162/RN, Rel. Min. GILSON DIPP, DJU
03.06.2002). 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.029.334/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 6/9/2010);

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO POSTERIOR DO
CRITÉRIO DEFINIDO NA SÚMULA 111.OFENSA À COISA JULGADA.
OCORRÊNCIA.I-Transitada em julgado a sentença exeqüenda, com expressa
indicação de qual critério a ser adotado para apuração dos honorários advocatícios, é
descabida a inclusão posterior do critério definido na Súmula 111 do STJ, com o
entendimento jurisprudencial que lhe dá este Tribunal, sob pena de evidente ofensa à
coisa julgada. II- Recurso conhecido e provido. (REsp n. 354.162/RN, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJ de 3/6/2002).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. COISA
JULGADA. DESNECESSIDADE DE RECÁLCULO DO SALÁRIO-REAL-DE-
BENEFÍCIO. 1. Com relação à incidência da Súmula n° 111 do STJ, resta preclusa a
matéria. Questão não discutida no processo de conhecimento, sendo inviável sua
análise nesta fase processual, nos termos do artigo 474 do CPC, sob pena de ofensa
à coisa julgada. (...). (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072203870, Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em
29/03/2017) ; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SÚMULA Nº 111 DO
STJ. AFASTADA A INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NO JULGADO.
EFEITO INFRINGENTE NECESSÁRIO. (...) 3. In casu, verifica-se que a sentença
condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do
montante condenatório, não determinando a incidência da Súmula nº 111, do STJ.
Em outras palavras, a sentença não limitou a verba honorária com base na referida
súmula, assim, inviável a sua aplicação em fase de cumprimento de sentença, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 4.Portanto, tendo a sentença, decisão esta transitada
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em julgado, fixado verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, sem
ressalvar a aplicação da Súmula nº 111, do STJ, preclusa encontra-se a matéria,
sendo inaplicável a referida súmula no caso concreto. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. (TJ-RS,
Embargos de Declaração Nº 70071792071, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/03/2017)" (e-STJ fl.
764/766).

10. Tratando-se de ofensa à coisa julgada, concluo pela não aplicação
da Súmula 111 do STJ em execução de julgado, por não ter sido matéria discutida na
fase de conhecimento.

11. Diante do exposto, voto por conceder a segurança pleiteada para
afastar da decisão do evento 105, DESPADEC1, nos autos do processo 0024848-
64.2016.4.02.5055, a determinação de aplicação da Súmula 111 do STJ, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453819v4 e do código CRC
f62e3f1e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:38 

5034430-92.2021.4.02.5001 500001453819 .V4 JES10745© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 365



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 10/377

MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5032827-81.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fundamento
no art. 1.021, caput, do CPC, contra decisão monocrática do relator que indeferiu a
petição inicial de mandado de segurança.

2. Em suas razões, alega que “no caso em tela [como] o pedido
consiste na concessão de benefício previdenciário, afigura-se claro que o valor da
causa consiste nas prestações vencidas somada ao valor correspondente a 12
prestações mensais vincendas. Caso esse valor exceda o montante de 60 salários
mínimos na data de propositura da ação, a parte deverá renunciar a todo o excedente
para que possa optar pelo procedimento dos Juizados Especiais”. Ao final, “pede
que seja reformada a r. decisão agravada determinando-se a imediata suspensão do
precatório requisitório e do andamento do processo originário, consoante
determinação proferida pelo E. STJ no âmbito do julgamento do Tema Repetitivo nº
1030”.  

3. O agravado, intimado, manifestou-se pedindo o desprovimento do
agravo.

VOTO

4. De início, verifica-se que o agravante não desenvolveu
argumentação defendendo a impropriedade do indeferimento da petição inicial nem
a possibilidade de seu recebimento. Limitou-se a reproduzir a argumentação de
mérito do mandado de segurança.

5. Destacada essa questão, constata-se que a decisão agravada
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo agravante e
extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à manifesta inadmissibilidade
da ação mandamental.
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5.1. A decisão do juízo de origem não foi considerada contrária ao
direito porque a questão aduzida pelo INSS como causa de pedir do mandado de
segurança - e agora renovada nestas razões do agravo - não foi tempestivamente
suscitada no processo principal, permitindo o trânsito em julgado do provimento
jurisdicional que condenou o INSS, sem mencionar qualquer limitação ao valor do
crédito do autor, a pagar as parcelas atrasadas do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, desde a DIB, em 02.05.2012. 

5.2. Dessa forma, entendeu-se que o conhecimento do mandado de
segurança violaria a regra que não admite a sua impetração contra decisão judicial
transitada em julgado.

6. Não cabe falar em suspensão do processo porque o Tema n. 1030 foi
julgado pelo STJ e o acórdão inclusive já trânsito em julgado.

7. Por esses motivos, mantenho a decisão agravada e voto
por conhecer e negar provimento ao agravo interno do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453534v4 e do código CRC
9a63ea20. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:37 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5038811-46.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: RENATA SOARES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por RENATA
SOARES RODRIGUES contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial Federal de
Vitória/ES, que determinou a suspensão do processo (STF, ADI 5090) sem, antes,
determinar a citação da ré.

2. A impetrante alega que a suspensão do processo antes da citação
resultará em prejuízo para ela porque postergará a constituição da ré em mora. Por
causa disso, alega possibilidade de lesão irreparável e pede a concessão de medida
liminar para que seja levantada a suspensão do processo e determinada a imediata
citação da ré, com nova suspensão somente após a prática do ato processual. 

3. A Caixa Econômica Federal, ré no processo principal, intimada do
pedido de medida liminar, não se manifestou.

VOTO

4. Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato
jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na
existência de uma decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito
líquido e certo da parte, causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação
(SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da Silva. Manual dos Recursos nos
Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p. 304).   

5. Na presente hipótese, verifica-se que a decisão impugnada afigura-
se, em cognição sumária, contrária ao direito, e que contra ela não há previsão de
recurso. Cabível portanto o mandado de segurança.

5.1. A contrariedade ao direito reside na circunstância de que em se
tratando o caso de mora “ex persona” (art. 397, parágrafo único e art. 405, ambos do
CC), é necessária a citação do devedor para que se produza um de seus efeitos
materiais: a constituição em mora do devedor (art. 240, caput, do CPC). Isso
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configura a probabilidade do direito da impetrante. O perigo de dano consiste no
prejuízo patrimonial decorrente da demora na constituição da ré em mora, caso a
autora se sagre vencedora na ação principal.

5.2. Ademais, o art. 314 do CPC autoriza, mesmo durante a suspensão
do processo, a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. 

6. Ante o exposto, voto por conceder a segurança pleiteada para 
determinar à autoridade impetrada que determine a citação da ré no processo n.
5021176-52.2021.4.02.5001, observando-se a suspensão determinada pelo STF na
ADI 5090.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453930v2 e do código CRC
813433a0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011568-35.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JACQUELINE FORNAZELE CAUCHO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. A autora ajuizou a demanda pretendendo a declaração de não
incidência de contribuição previdenciária, devida pelo empregado, sobre as verbas
pagas a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias gozadas,
bem como a condenação da União a lhe restituir os valores que, segundo defende,
foram indevidamente descontados de sua remuneração.

2. Na contestação a União reconheceu a procedência do pedido em
relação à não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado. O processo prosseguiu quanto ao outro pedido, que foi julgado
procedente pela sentença com base no seguinte argumento: “o adicional
constitucional de férias detém natureza indenizatória e, conseqüentemente, não
integra a base de cálculo da contribuição (a cargo da empresa e, neste caso, a cargo
do empregado) incidente sobre o terço constitucional de férias”.

3. A União interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento
pelo acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal/ES com o seguinte fundamento:
“diante do novo posicionamento do STF exposto no RE 593.068 (quanto aos
servidores públicos), e da já conhecida posição do STJ no Resp 1.230.957/RS
(quanto ao empregado), concluo que não há justo motivo para distinção no caso do
autor – empregado – no que diz respeito à contribuição previdenciária sobre o terço
de férias, devendo, deste modo, ser mantida a sentença que reconheceu a natureza
indenizatória do adicional constitucional de férias e que, consequentemente, não
integra a base de cálculo da contribuição”.

4. A União apresentou incidente de uniformização dirigido à TNU
alegando divergência entre o entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal/ES e a 
3ª Turma Recursal da 3ª Região sobre o tema “incidência de contribuição
previdenciária sobre terço de férias de empregado celetista”. A União ainda
delimitou a matéria do incidente esclarecendo que “a presente lide versa sobre a
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor recebido pelo segurado
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas (art. 195, II, da CF/88
c/c art. 20 da Lei n. 8.212/91)”.
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5. Em observância às decisões proferidas pela Presidência da TNU
(evento 61, DESPADEC1; evento 83, DEC1; evento 83, DEC3 e evento 83, DEC5),
o Gabinete do Juiz Gestor determinou a remessa dos autos a esta relatoria para
exercício do juízo de adequação à luz da tese firmada pelo STF no julgamento do
Tema n. 985.

VOTO

6. No acórdão que julgou o recurso extraordinário n. 1.072.485,
afetado ao Tema n. 985, o Plenário do STF consignou que estava sob julgamento
“definir se o previsto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, a revelar a
incidência da contribuição social a cargo do empregador, alcança o terço
constitucional de férias, ante a natureza jurídica da verba”.

7. A decisão proferida pela presidência da TNU (evento 83, DEC3),
determinou que "com efeito, a sindicância acerca da ausência ou não de similitude
fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o julgado da TNU e, consequentemente,
sua distinção, é tarefa que cabe, à luz das provas produzidas nos autos, à instância
ordinária, no momento de promover a adequação do julgado".

8. Sendo assim, por tratar do art. 195, I, da CF/1988, a tese firmada
pelo STF no julgamento do Tema n. 985 não se aplica à questão abordada no
incidente de uniformização, que se refere ao art. 195, II, da CF/1988, no campo
constitucional, e ao art. 20 da Lei n. 8.212/1991, no infraconstitucional (contribuição
do segurado).

9. Diante do exposto, e não havendo juízo de adequação a ser feito,
voto por manter o acórdão da 1ª Turma Recursal/ES e por declarar prejudicado o
incidente de uniformização apresentado pela União.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001456254v4 e do código CRC
54f51037. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004369-54.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
(RÉU)

RECORRIDO: JESSICA REBELLO TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da r.
sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de acidente sofrido em rodovia federal (evento 19).

A recorrente sustenta, em síntese, que não haveria nexo entre a causa
alegada e o dano sofrido (evento 23).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A matéria controvertida nestes autos foi resolvida pela r. sentença
recorrida, a qual apreciou todas as questões suscitadas pela União em sede de
recurso com base na seguinte fundamentação:

“(...) O cerne da questão restringe-se à verificação acerca da responsabilidade civil
do DNIT, em razão de acidente ocorrido em rodovia, descrito nestes autos, e quanto
a eventual obrigação de indenizar e o montante da respectiva verba. 

O artigo 37, §6º da Constituição Federal prevê a responsabilidade civil objetiva do
Estado, tendo por fundamento a teoria do risco administrativo, ou seja, para a
aferição da responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do
direito à reparação pelos prejuízos causados, basta a prova do nexo de causalidade
entre a conduta estatal e o fato danoso e injusto ocasionado pelo poder público,
sendo dispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo culpa.

No entanto, no caso de ato estatal omissivo, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se posiciona no sentido da necessidade da comprovação da inércia na
prestação do serviço público, sendo necessária a demonstração de culpa para que
seja configurada a responsabilidade pelo dano ocorrido. Dessa forma, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado
ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se desenhará
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quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se
origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público
de impedir a consumação do dano. 

Dessa forma, em se tratando de omissão, responde o ente público de forma culposa,
na modalidade culpa do serviço, derivada da falta da prestação da atividade
estatal, e não na forma individualizada, o que torna necessária a verificação do
liame subjetivo entre o agente e o fato. Todavia, o ônus da prova é invertido,
cabendo ao Estado a demonstração da prestação do serviço, diante da
impossibilidade de exigência de prova negativa. 

No caso concreto, a parte autora alega que "por volta das 08h, no Km 110 da
mencionada rodovia federal, a motorista deparou-se com 2 (dois) grandes buracos
na malha rodoviária. Na tentativa de desviar da iminente colisão, perdeu o controle
do veículo, que capotou diversas vezes e saiu do leito carroçável". A dinâmica do
acidente foi esquematizada no croqui constante do boletim de acidente de trânsito
nº. Nº 19025294B01 (anexo 7, evento 1)

(...)

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pelo Policial Rodoviário Federal
ALTAIR JUNIOR, confirma que o fator principal causador do acidente foi a
tentativa de desviar dos buracos e desta forma ocorreu a perda do controle de V1.

(...)

A narrativa do Boletim de Acidente de Trânsito admite prova em contrário,
podendo ser afastada por elementos de prova mais concludentes, no entanto as
demais provas produzidas vieram ao encontro das informações do policial. Os
registros fotográficos demonstram a existência de buracos na pista, suficientes a
causar um acidente.

De sua vez, o DNIT levantou culpa da condutora do veículo, mas não provou a
alegação. Nenhum elemento comprova excesso de velocidade ou imperícia da
autora. Não é razoável a tese de constituir uma simples coincidência a quedao
acidente ocorrer exatamente no local onde havia dois grandes buracos na pista.

Por consequência, a conclusão é no sentido de que o acidente teve relação direta
com as condições da pista asfáltica da estrada federal. Esse estado de coisas atrai a
responsabilidade do DNIT, que administra a rodovia no trecho em tela.

Passo a verificar quais são os danos passíveis de reparação.

(...)

Do dano moral.

5004369-54.2021.4.02.5001 500001503921 .V3 JES10763© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 369



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 18/377

Quanto à existência do dano moral, no caso dos autos, independe de prova, sendo
apreciável in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que
é presumido e decorre do próprio fato, qual seja, a condição clínica da genitora da
autora, dependente de cuidados e impossibilitada de realizar atividades de vida
diária (anexo 5, evento 1).

Já com relação ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros
habituais, em estrita observância do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que
em decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as
peculiaridades relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II)
dano moral médio – até 40 SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Dentro do cenário até aqui delineado, encontro-me diante de dano médio fruto de
falha média. Diante disso, parametrizo o dano moral no valor requerido na inicial
(R$ 30.000,00).”

 

Pois bem. Compulsados os autos, observo que a parte ré se limitou a
reproduzir no recurso as mesmas alegações já trazidas na contestação (evento
12), sem desenvolver qualquer argumentação diferente ou capaz de infirmar,
especificamente, os fundamentos utilizados na sentença.  

No caso em questão, foi fundamentado na sentença que após análise de
todos os dados do processo restou comprovado que o acidente decorreu da
existência de buracos na pista, não com base apenas no depoimento da passageira
como quer fazer parecer a recorrente, mas levando-se em consideração elementos
como vestígios materiais identificados na pista, posição de repouso do veículo e
fotos do local do acidente (evento 1, ANEXO7).

Assim, não merece reparo a sentença guerreada no tocante à
responsabilização da requerida pelos danos causados.

No tocante aos danos morais, observa-se que a genitora da
demandante sofreu sequelas gravíssimas advindas do acidente em questão,
conforme documentos médicos apresentados (evento 1, ANEXO5).

Entende-se que o dano moral está vinculado a uma injusta violação de
direito que gere abalo psicológico, transtorno grave ou mácula da honra e
reputação, havendo uma relação direta entre o dano e o princípio da dignidade da
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pessoa humana. É nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

EMENTA - CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO.

1. Ação ajuizada em 12/07/2011. Recurso especial interposto em 23/08/2013 e
distribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento de parte do recurso especial. 3. O reexame de fatos e
provas em recurso especial é inadmissível. 4. Dano moral: agressão à dignidade da
pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum
na configuração do dano moral. (...)

(STJ - REsp 1426710/RS, Terceira Turma, Rel. NANCY ANDRIGHI, DJe
09/11/2016)

Nesse sentido, mostra-se patente o dano decorrente do abalo
psicológico e emocional da autora ao ver sua mãe sofrer com as lesões que causaram
sérias limitações na vida diária. Vale citar a jurisprudência:

EMENTA - ADMINISTRATIVO/CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANIMAIS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DO DNIT.
CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERIDA. 1.
Com a edição da Lei nº 10.233/2001, a manutenção e conservação das rodovias
federais passaram a ser de responsabilidade do DNIT, ainda que objeto de
concessão, haja vista seu dever permanente de fiscalização do serviço público,
havendo legitimidade passiva do DNIT. 2. Em se tratando de responsabilidade civil
do Estado por omissão, há que ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva,
que não prescinde da comprovação da culpa do ente estatal. Aliás, cumpre
esclarecer que os requisitos para a caracterização desta responsabilidade são: 1. a
omissão do Estado; 2. a comprovação da culpa do ente estatal; 3. o dano; 4. o nexo
de causalidade entre a omissão e o dano ocorrido; 5. a inexistência de causas
excludentes da responsabilidade (p. ex. culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou
força maior, culpa exclusiva de terceiro etc.). 3. Comprovado o fato de o acidente
ter sido ocasionado pelo atropelamento de animal que transitava na pista de
rolamento, devem a concessionária da pista e o DNIT responder pelos danos
ocasionados, já que omissas em suas obrigações de manter a pista em condições
seguras. 4. A concessão de pensão alimentícia ao genitor, com fundamento em
falecimento de filho, enseja a demonstração de dependência econômica. 5. A
compensação por dano moral pressupõe que a conduta lesiva seja de tal monta a
provocar no lesado dor e sofrimento aptos a ocasionar modificação em seu estado
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emocional, suficiente para afetar sua vida pessoal e até mesmo social. No caso de
morte de familiar, o dano extrapatrimonial é presumido, in re ipsa, vale dizer, o
simples fato, por si só, já acarreta no abalo moral dos familiares pela perda
perpétua do ente querido. 6. A questão relativa à aplicabilidade do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (matéria
objeto do Tema 810 do STF), foi novamente objeto de decisão suspensiva oriunda
do Supremo Tribunal Federal.

(TRF-4 - AC: 50207750820154047200 SC 5020775-08.2015.4.04.7200, TERCEIRA
TURMA, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 09/07/2019)

 

EMENTA - ADMINISTRATIVO. CIVIL. DNIT. ACIDENTE FATAL - ONDULAÇÕES
E BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DNIT. NEXO
CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE DA
VÍTIMA - AFASTADA. 1. No caso em exame, aplica-se a teoria da responsabilidade
subjetiva que tem como pressupostos, além da omissão, neste caso, a relação de
causalidade, a existência de dano e a culpa do agente. 2. Comprovado que o
buraco na rodovia foi a causa direta e imediata para a ocorrência do acidente,
resta configurada a responsabilidade do réu a ensejar a pretendida indenização
pelos danos morais. 3. Afastada a culpa concorrente da vítima, pois ausente prova
de que dirigia com imprudência. (...)

(TRF-4 - AC: 50007802920134047216 SC 5000780-29.2013.404.7216, TERCEIRA
TURMA, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento:
30/05/2017)

 

Atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando que a
indenização se por um lado não pode dar causa a enriquecimento ilícito da vítima,
por outro deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por
parte da requerida, entendo como razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), patamar que atente aos objetivos acima delineados.

Custas ex legis. Sem condenação em verba honorária ante o
provimento parcial do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte ré, reformando a sentença apenas para fixação
dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001503921v3 e do código CRC
18314261. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020903-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VICTOR HOLZ COUTINHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da r.
sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de acidente sofrido em rodovia federal (evento 12).

A recorrente sustenta, em síntese, que não haveria nexo entre a causa
alegada e o dano sofrido, cabendo à pare autora o ônus probatório (evento 17).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A matéria controvertida nestes autos foi resolvida pela r. sentença com
base na seguinte fundamentação:

“(...) In casu, a responsabilidade civil do DNIT salta aos olhos na medida em que
existe prova clara de sua omissão em manter em boas condições de tráfego à
Rodovia 262/ES. E isso há muito tempo, conforme se depreende da quantidade de
reportagens encontradas sobre o assunto, em uma rápida pesquisa na internet
(anexo 8, evento 1).

Dessa forma, em se tratando de omissão, responde o ente público de forma culposa,
na modalidade culpa do serviço, derivada da falta da prestação da atividade
estatal, e não na forma individualizada, o que torna necessária a verificação do
liame subjetivo entre o agente e o fato. Todavia, o ônus da prova é invertido,
cabendo ao Estado a demonstração da prestação do serviço, diante da
impossibilidade de exigência de prova negativa. 

Na hipótese dos autos, o réu não se desincumbiu de demonstrar que, na data do
acidente, a rodovia se encontrava em perfeito estado de conservação. Ademais,
sequer se deu o trabalho de demonstrar que a rodovia estava passando, naquela
época, por período de conservação rotineira, por exemplo. Também não comprovou
culpa exclusiva da vítima ou, até mesmo, culpa concorrente, a qual minoraria a
responsabilidade indenizatória.
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Nesse sentido, entendo que foi a omissão danosa do réu que ocasionou o liame
jurídico, o qual viabilizou o dano sofrido pela parte autora, a luz dos documentos
colacionados junto à inicial.

Do dano material. O dano material depende da comprovação de sua real existência,
bem como do inequívoco prejuízo patrimonial suportado. Considerando que há nos
autos prova do prejuízo no valor de R$ 1.061,00 (um mil e sessenta e um reais), não
impugnada pelo DNIT, cabível a procedência do pedido (comprovantes 9, nota
fiscal 10, evento 1).

Do dano moral. No tocante aos danos morais, não se discute o fato de que a
situação fática narrada na inicial causou ao autor aborrecimentos, angústia e
preocupações. Todavia, não há nos autos elementos de prova suficientemente
capazes de atestar que o evento causou-lhe sofrimento passível de danos morais
indenizáveis.

 No Resp nº 1.653.413 RJ, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
entendeu que "não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de
acidentes de veículos automotores sem vítimas". 

Seja como for, entendo cabível a condenação do DNIT no pagamento de
indenização a título de danos morais, como forma de sanção pela omissão no que
tange à adequada sinalização da via em que ocorreu o acidente. Pesa contra o
DNIT o fato de ser reincidente freqüente em acidentes ocorridos na mesma
rodovia, revelando o risco frequente a vidas humanas, mormente pela situação
precária da BR 262. Dessa forma, creio ser aplicável ao caso o dano moral
com viés meramente punitivo, como o STJ fez para os casos de envio de cartão de
crédito não solicitado (Enunciado 532).

Já com relação ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros
habituais, em estrita observância do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que
em decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as
peculiaridades relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II)
dano moral médio – até 40 SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Dentro do cenário até aqui delineado, encontro-me diante de dano leve fruto de
falha média. Diante disso, parametrizo o dano moral no valor aproximado de 10
salários mínimos, o que resulta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” 

Pois bem. O artigo 37, §6º da Constituição Federal prevê a
responsabilidade civil objetiva do Estado tendo por fundamento a teoria do risco
administrativo, bastando a prova do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o
fato danoso, sendo dispensável a demonstração do elemento culpa.
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No entanto, no caso de ato estatal omissivo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido da necessidade da comprovação
da inércia na prestação do serviço público, sendo necessária a demonstração de
culpa para que seja configurada a responsabilidade pelo dano ocorrido. Dessa forma,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do
Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se
desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual
se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público
de impedir a consumação do dano. 

No caso concreto, a parte autora alega ter sofrido avarias em seu
veículo em decorrência de buracos existentes na rodovia federal mencionada.

Foi determinada por esta Relatoria a baixa em diligência para colheita
de prova oral visando demonstrar existência de nexo de causalidade entre o
noticiado episódio (sinistro) e os danos alegados pelo demandante (evento 24).

Realizada a audiência (evento 61), foi prestado depoimento
esclarecedor por testemunha que presenciou o ocorrido tendo, inclusive, sofrido
acidente nas mesmas condições da parte autora (queda no mesmo buraco e avaria
nos dois pneus do lado direito).

Foram ratificadas pelo testemunho colhido em Juízo todas as
informações trazidas na exordial, em depoimento extenso, seguro e convincente que
levam ao entendimento da existência do nexo de causalidade perquirido no presente
feito entre os danos sofridos e o estado de conservação da rodovia. Vale destacar que
a narrativa da testemunha corrobora as fotos tiradas do local do acidente (evento 1,
FOTO5 e FOTO7) no sentido de que os buracos existentes na pista provavelmente
eram derivados de trabalhos inacabados de recapeamento, dadas as características
do corte no asfalto.

Assim, não merece reparo a sentença guerreada no tocante à
responsabilização da requerida pelos danos causados.

No tocante aos danos morais, observa-se que a testemunha confirmou
o fato alegado pelo autor de que em virtude do sinistro viu-se obrigado a aguardar
por horas no acostamento da pista de rolamento (entre 19h e 22h) acompanhado por
três menores de idade que estavam em sua companhia.

Entende-se que o dano moral está vinculado a uma injusta violação de
direito que gere abalo psicológico, transtorno grave ou mácula da honra e
reputação, havendo uma relação direta entre o dano e o princípio da dignidade da
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pessoa humana. É nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

EMENTA - CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO.

1. Ação ajuizada em 12/07/2011. Recurso especial interposto em 23/08/2013 e
distribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento de parte do recurso especial. 3. O reexame de fatos e
provas em recurso especial é inadmissível. 4. Dano moral: agressão à dignidade da
pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum
na configuração do dano moral. (...)

(STJ - REsp 1426710/RS, Terceira Turma, Rel. NANCY ANDRIGHI, DJe
09/11/2016)

Nesse sentido, mostra-se presente o dano moral decorrente da angústia
vivenciada pela parte autora ao se ver obrigado a aguardar por socorro durante horas
em local perigoso (acostamento de rodovia federal), no horário noturno e tendo
menores sob seus cuidados.

Contudo, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando que a
indenização se por um lado não pode dar causa a enriquecimento ilícito da vítima,
por outro deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por
parte da requerida, entendo como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
patamar que atente aos objetivos acima delineados.

Custas ex legis. Sem condenação em verba honorária ante o
provimento parcial do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte ré, reformando a sentença apenas para fixação
dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001506214v3 e do código CRC
c2f792a8. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015149-24.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INACIO STEIN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição da pessoa com deficiência.

A sentença julgou improcedente em parte o pedido, tendo em vista a
falta de tempo de contribuição suficiente em relação ao grau de deficiência
constatada (evento 60).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado, alegando erro no
cálculo do tempo de contribuição apurado, bem como a possibilidade de reafirmação
da DER (evento 65).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A r. sentença de piso dirimiu a lide com base na seguinte
fundamentação:

“O autor formulou requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de
contribuição (NB 42/176.791.915-5) em 15/3/2017, e não em 15/3/2019 como
equivocadamente indicado na petição inicial (evento 4). O autor almeja a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A Lei Complementar nº 142/2013 regulamentou a concessão
de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, de que trata o § 1º
do art. 201 da Constituição Federal.

O art. 2º da lei dispõe define pessoa com deficiência “aquela que tem impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
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O art. 3º da lei prevê os seguintes critérios diferenciados para concessão
de aposentadoria à pessoa com deficiência:

Art. 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com
deficiência, observadas as seguintes condições:

I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte)
anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e
quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e
oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de
idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido
tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de
deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave,
moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Portanto, uma pessoa deficiente pode se aposentar com redução do tempo mínimo
de contribuição. (...)

O CNIS registra o seguinte tempo de contribuição do autor (evento 1_CNIS8):
01/03/1987 a 31/03/2012, 01/01/2015 a 31/01/2015, 01/08/2017 a 31/10/2017
e 01/03/2019 a 31/03/2019. O autor contava com 25 anos e 2 meses de tempo de
contribuição na data do requerimento administrativo, em 15/03/2017.

Como contava com pouco mais de 25 anos de tempo de contribuição, o autor
somente teria direito à aposentadoria se fosse comprovada deficiência grave (art.
3º, Lei Complementar nº 142/2013). (...)

Com base no laudo da perita médica (evento 42), faço por arbitramento a seguinte
revisão das pontuações propostas pelo autor em cada um dos itens do Índice de
Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria - IFBrA: (...)

Multiplicada pelo dobro (para poder ser comparada com a soma da pontuação
apurada pela perícia médica administrativa com a pontuação apurada pela
avaliação social do INSS), a pontuação resultante da revisão judicial acima
efetuada atinge 5.900 pontos. Essa pontuação se enquadra na faixa de deficiência
moderada. A deficiência só é grave quando for menor ou igual a 5.739 pontos. Por
isso, o autor só terá direito à aposentadoria à pessoa com deficiência quando
completar 29 anos de tempo de contribuição.”
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Ocorre que, conforme bem apontado pelo autor em sede recursal,
deixou o magistrado sentenciante de considerar tempo de serviço anotado na CTPS
do autor, qual seja, o período de 09/05/2012 a 30/12/2015 (evento 1, PROCADM7,
fl. 08). Vale observar que o referido vínculo consta registrado, inclusive, no CNIS do
demandante (evento 1, CNIS8), não havendo razão para que seja desconsiderado no
cômputo do tempo de contribuição.

Outrossim, o CNIS aponta que o autor continuou vertendo
contribuições após a DER original (15/03/2017), nos períodos de 01/08/2017 a
31/10/2017 e 01/02/2019 a 31/03/2019.

Assim, levando em consideração a avaliação feita em primeira
instância (e não impugnada pelo réu) que reconheceu o estado de deficiência
moderada da parte autora e a possibilidade da obtenção de aposentadoria aos 29
anos de tempo de contribuição (art. 3º da Lei Complementar nº 142/2013),
entendo que é devido o benefício almejado, conforme a tabela abaixo:

Data
Entrada Data Saída

Dias
trabalhados Bissexto Coeficiente

Dias
Equivalentes a m d

01/03/1987 31/03/2012
                 
9.163             1,00             9.163    25

   
1     8

09/05/2012 30/12/2015
                 
1.331             1,00             1.331      3

   
7   23

01/08/2017 30/10/2017
                     
92             1,00                  92  

  
-  

   
3     1

  Total:           10.586    29
  
-      -

 

Vale dizer que o STJ já fixou tese a respeito da possibilidade de
reafirmação da DER por ocasião do julgamento do Tema 995, in verbis:

“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir.”

No caso em tela, a implementação dos requisitos para recebimento do
benefício após a entrada do requerimento administrativo pode ser considerada como
fato superveniente, nos termos do art. 462 do CPC/1973 e art. 493 do CPC/2015,
sendo que tal procedimento não traz qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla
defesa na medida em que, no decorrer do processo judicial, poderia a autarquia
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previdenciária ter se manifestado sobre os fatos levados em conta na verificação do
direito, até porque os elementos de avaliação estão registrados no próprio sistema
cadastral do INSS (CNIS).

O mesmo procedimento está consolidado administrativamente na
Instrução Normativa 45/2010:

“Artigo 623 - Se por ocasião do despacho, for verificado que na DER o segurado
não satisfazia as condições mínimas exigidas para a concessão do benefício
pleiteado, mas que os completou em momento posterior ao pedido inicial, será
dispensada nova habilitação, admitindo-se, apenas, a reafirmação da DER.”

Assim, mostra-se possível a concessão do benefício a contar da data
em que o autor completou os requisitos necessários, sendo o devido o pagamento
desde então.

Sem custas ou verba honorária, ante o provimento do recurso.

Voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora,  reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O
PEDIDO e condenar o INSS a: CONCEDER ao demandante o benefício
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com
deficiência, com DIB em 30/10/2017 (data em que se completaram os 29 anos
necessários); PAGAR, após o trânsito em julgado, os atrasados acrescidos de juros
desde a citação e correção monetária desde o pagamento devido conforme índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da fundamentação
supra. Concedo a tutela de urgência para determinar que o INSS implante o
benefício no prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001447003v3 e do código CRC
b4b2a2ab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002295-12.2021.4.02.5006/ES

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

RECORRENTE: VICENTE PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo INSS
contra sentença que declarou como tempo especial os períodos de 13.10.1976 a
10.03.1978, de 20.03.1978 a 20.04.1979, de 10.06.1985 a 09.08.1985, de 05.11.1979
a 18.08.1980, 16.08.1985 a 14.04.1989, de 15.04.1989 a 30.04.1993 e de 10.11.1994
a 28.04.1995, bem como condenou o réu a revisar a RMI da aposentadoria por
tempo de contribuição do autor. A sentença não reconheceu como tempo especial os
períodos de 10.02.1976 a 11.06.1976, de 02.07.1976 a 06.09.1976, de 10.09.1980 a
17.08.1982, de 16.05.1983 a 26.04.1985 e de 29.04.1995 a 19.10.1998.

2. O INSS, em suas razões, alega que os períodos de 13.10.1976 a
10.03.1978, de 20.03.1978 a 20.04.1979 e de 10.06.1985 a 09.08.1985 não podem
ser declarados como tempo especial porque o autor trabalhou como
servente/ajudante de montagem, cujas atividades não eram realizadas em construção
de edifícios, barragens, pontes e torres. Afirma que o período de 05.11.1979 a
18.08.1980, em que o autor trabalhou como vigilante, não pode ser declarado como
tempo especial porque ele não trabalhava portando arma de fogo e que o processo
deveria ter sido suspenso até o trânsito em julgado da decisão que julgou o Tema n.
1031/STJ. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente.

3. O autor, em suas razões, alega que no período de 10.02.1976 a
11.06.1976 e de 02.07.1976 a 06.09.1976 faz jus ao enquadramento como
profissional da construção civil, e que o intervalo de 29.04.1995 a 19.10.1998 deve
ser declarado como tempo especial com base no PPP de segurado com funções
análogas às do autor, já que a empresa empregadora foi encerrada e não lhe entregou
o PPP. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
procedente.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso um do outro.
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VOTO

5. Recurso do INSS.

5.1. Períodos de 13.10.1976 a 10.03.1978, de 20.03.1978 a 20.04.1979
e de 10.06.1985 a 09.08.1985.

5.1.1. Não merece acolhida as alegações do INSS neste tópico porque
a CTPS do autor registra seu trabalho, nesses intervalos, como servente ou ajudante
de montagem em empresas de construção civil (ev. 9, PROCADM3, fls. 24 e 26), os
quais podem ser enquadrados como tempo especial por categoria profissional nos
termos do código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964. 

5.2. Período de 05.11.1979 a 18.08.1980.

5.2.1. Não cabe falar em suspensão do processo porque o Tema n.
1031 já foi julgado e o respectivo acórdão foi publicado em 02.03.2021, não sendo
necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para se aplicar a tese nele
firmada (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.362.792).

5.2.2. Também não merece acolhida a alegação de que seria necessário
o uso de arma de fogo para configurar a especialidade da função de vigilante antes
de 28.04.1995. O argumento do INSS contraria o próprio Enunciado n. 14 do
Conselho de Recursos do INSS, que afirma o seguinte: “o enquadramento do
guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do
uso, porte ou posse de arma de fogo.” Além disso, a CTPS do autor registra seu
trabalho, no intervalo sob exame, como vigilante em empresa de vigilância e
transporte de valores (ev. 9, PROCADM3, fl. 25), sendo evidente a periculosidade
que a profissão encerra.

 

6. Recurso do autor.

6.1. Períodos de 10.02.1976 a 11.06.1976 e de 02.07.1976 a
06.09.1976.

6.1.1. Não merece acolhida a alegação do autor. A sentença apreciou a
questão consignando que faltava prova do exercício da função alegada pelo autor,
dado que em relação a esses intervalos não foram apresentados CTPS nem PPP.
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Embora o mapa de tempo de contribuição (ev. 9, PROCADM3, fl. 45) registre a
existência dos dois vínculos, nada esclarece sobre a função efetivamente
desempenhada pelo autor.

6.2. Período de 29.04.1995 a 19.10.1998.

6.2.1. Neste ponto, também não merece acolhida as alegações do autor.
O laudo técnico emitido pela Findes/Sesi (ev. 1, OUT6, fls. 01-04) e o PPP juntado
no ev. 1, OUT6, fl. 06, não se referem à empresa em que o autor trabalhou, não
avaliaram o próprio autor no exercício de suas funções e tratam de período diverso
daquele ora sob exame. A exposição ao ruído e ao calor, para configurar a
especialidade do serviço, necessita de medição. A ação voltada para suprir falta de
emissão e de entrega de PPP, por ser obrigação acessória do contrato de trabalho, se
insere na competência da Justiça do Trabalho.

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

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

9. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e negar-
lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001484882v2 e do código CRC
74906db2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002343-17.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: JORGE LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como
tempo especial os períodos de 06.07.1998 a 07.06.1999 e de 19.08.2003 a
13.11.2019, bem como o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição. A sentença não reconheceu tempo rural relativo a 14.04.1965 a
30.04.1986 nem tempo especial relativo aos intervalos de 29.04.1995 a 02.06.1998 e
de 08.03.2000 a 30.04.2003.

2. O INSS, em suas razões, alega a existência de coisa julgada em
relação aos pedidos de declaração de especialidade dos períodos de 05.01.1988 a
01.08.1990, de 01.08.1990 a 12.11.1990, de 01.01.1991 a 30.04.1992, de 02.01.1993
a 02.06.1998, de 06.07.1998 a 07.06.1999, de 01.07.1999 a 28.09.1999, de
08.03.2000 a 30.04.2003 e de 19/08/2003 a 10/01/2020. Em caso de manutenção da
sentença, argumenta que a exposição a eletricidade não enseja a especialidade do
trabalho e que o autor utilizava EPI eficaz.

3. O autor, em suas razões, alega que as provas documental e oral
produzidas nos autos demonstram o exercício de atividade rural no período de
14.04.1965 a 30.04.1986. Além disso, defende que devem ser declarados como
tempo especial os intervalos de 28.04.1995 a 02.06.1998 e de 08.03.2000 a
30.04.2003, por exposição ao agente eletricidade.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso um do outro.

VOTO

5. Recurso do INSS.
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5.1. Coisa julgada. Em parte, assiste razão ao INSS. A preliminar já foi
apreciada na sentença, que concluiu ter havido coisa julgada apenas em relação aos
períodos até 28.04.1995. No entanto, a sentença prolatada no processo n. 0106210-
37.2015.4.02.5051 consignou em sua fundamentação que o intervalo de 19.08.2003
a 31.10.2012 não pode ser considerado especial por falta de prova da exposição a
agente nocivo e julgou improcedente o pedido. Confira-se:

Para intervalo de 19/08/2003 a 31/10/2012 descrito no PPP de fls. 27/28 não cabe
ao autor melhor sorte. Noto que o formulário não atesta exposição a eletricidade
superior a 250v (o agente eletricidade nem consta na lista de fatores de risco).
Observo também que antes de 22/10/2007 não havia responsável técnico pelos
registros ambientais e que de 03/12/2007 a 31/12/2012 encontra-se assente no PPP
a “ausência de agente nocivo”.

Diante da ausência de laudo técnico que venha a clarear as inconsistências
apontadas, concluo pela impossibilidade de enquadramento do intervalo contido no
mencionado PPP. 

[...]

Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial, nos moldes do art. 487, I, do novo CPC.  

5.2. Como a sentença ora recorrida adentrou indevidamente a análise
do mérito relativo ao período de 19.08.2003 a 31.10.2012, o processo deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação a este pedido (art. 485, V, do CPC).

5.3. Quanto aos períodos de 06.07.1998 a 07.06.1999 e de 01.11.2012
a 13.11.2019, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.306.113, pela
Primeira Seção do STJ, fixou-se o entendimento, em processo em que se discutia a
possibilidade de se considerar a eletricidade como agente nocivo após a sua
supressão pelo Decreto n. 2.172/1997, de que as normas regulamentadoras que
estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são
exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho
seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, §
3º, da Lei 8.213/1991).

5.4. Conforme consta da sentença, “em 06/07/1998, o autor ingressou
na empresa Engelmig Elétrica Ltda., onde também exerceu o cargo de eletricista, até
07/06/1999 (CTPS no Evento 1, PROCADM8, fl. 10). Nesse intervalo, foi
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apresentado laudo técnico no Evento 1, PROCADM8, fls. 82/84 atestando o
trabalho do autor em instalações e equipamentos energizados com voltagens
variáveis até 138 kV.”

5.5. O PPP juntado no evento 1, PROCADM8, fls. 58-59, registra que
o autor trabalhou como eletricista exposto a tensão superior a 250 volts no período
de 01.11.2012 a 04.10.2018 (a data de emissão do PPP é anterior ao termo final do
período nele contido). O laudo técnico juntado no evento 1, PROCADM8, fls. 79-
81, emitido em 09.09.2019, informa a manutenção das condições de trabalho do
autor, devendo, portanto, ser 09.09.2019 o termo final do período especial iniciado
em 01.11.2012.

5.6. Dessa forma, a exposição à eletricidade, em voltagem superior a
250 volts, não deixou de ser perigosa após o Decreto n. 2.172/1997, sendo possível a
sua contagem como especial, desde que demonstrada, como o foi nos períodos de
06.07.1998 a 07.06.1999 e de 01.11.2012 a 09.09.2019, a submissão do segurado a
tal agente. Esclareça-se que o fornecimento e o uso de EPI, quando se tratar de
exposição à eletricidade superior a 250 volts, não afasta a caracterização do tempo
especial, porquanto não é possível neutralizar eficazmente o perigo decorrente do
desempenho da atividade de risco.

6. Recurso do autor.

6.1. Em relação ao período de tempo rural (14.04.1965 a 30.04.1986),
conforme decidido na sentença, o autor não apresentou início de prova material de
que trabalhou como segurado especial no referido intervalo. A data de filiação ao
sindicato rural (evento 33, RecIno1, fl. 07) já está abrangida no vínculo de emprego
rural anotado na CTPS do autor (evento 33, RecIno1, fl. 08). O § 3º do art. 55 da Lei
n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início
de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal. A sentença deve ser mantida neste ponto.

6.2. O autor sustenta ainda que os períodos de 28.04.1995 a
02.06.1998 e de 08.03.2000 a 30.04.2003 devem ser considerados especiais por
exposição a eletricidade. A sentença já rejeitou esse pedido com base em
entendimento, transcrito abaixo, ao qual se adere:

Em 29/04/1995, o demandante trabalhava na empresa Mercantil Castelo Ltda.,
onde permaneceu até 02/06/1998, na função de eletricista, conforme CTPS no
Evento 1, PROCADM8, fl. 9. Foi apresentado PPP no Evento 1, PROCADM8, fl.
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65, sem data e carimbo da empresa e, também, sem identificação de profissional
técnico responsável, de modo que o documento não é apto a comprovar a exposição
a agentes nocivos à saúde.

Deve, então, o intervalo de 29/04/1995 a 02/06/1998 ser computado como de
natureza comum.

[...]

O PPP da empresa foi trazido no Evento 1, PROCADM8, fls. 75/76, sem carimbo
da empresa, data, nem informação sobre a existência de profissional técnico
responsável pelos registros ambientais.

Assim, o intervalo de 08/03/2000 a 30/04/2003 deve ser contabilizado como comum.

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

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

9. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e por negar
provimento ao recurso do autor e por dar parcial provimento ao recurso do INSS
para reconhecer a coisa julgada em relação ao período de 19.08.2003 a 31.10.2012 e
extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a esse pedido, nos termos
do art. 485, V, do CPC, bem como por fixar em 09.09.2019 o termo final do período
especial iniciado em 01.11.2012, mantidos os demais termos da sentença.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001444523v4 e do código CRC
0d77c00a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003834-62.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIM (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pela autora
contra sentença que reconheceu como tempo especial o período de 22.05.2006 a
01.03.2019 (agentes biológicos). A sentença não reconheceu como tempo especial
os períodos de 16.04.1982 a 07.01.1983, de 09.03.1983 a 16.05.1985, de 07.05.1987
a 10.02.1990 e de 23.01.1996 a 31.12.1996, e julgou improcedente o pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O INSS, em suas razões, alega que “resta evidente que, diante da
descrição da atividade no PPP (Evento 1, PPP8, Página 4), a atividade da autora não
implicava em contato permanente com os agentes nocivos descritos” no intervalo de
22.05.2006 a 01.03.2019. Afirma ainda que houve uso de EPI eficaz. Ao final, pede
a improcedência do pedido.

3. A autora, em suas razões, alega que trabalhou exposta a agentes
nocivos nos períodos de 16.04.1982 a 07.01.1983 (servente/auxiliar de obras), de
09.03.1983 a 16.05.1985 (umidade excessiva), de 07.05.1987 a 10.02.1990
(servente/auxiliar de obras), de 01.10.1991 a 01.02.1995 (limpeza e conservação em
hospital) e de 23.01.1996 a 31.12.1996 (gari). Ao final, pede a reforma da sentença
para que seu pedido, agora afirmado como sendo de aposentadoria especial, seja
julgado procedente.

4. Intimadas as partes, apenas a autora apresentou contrarrazões,
pedindo o desprovimento do recurso do INSS.

VOTO

5. Recurso do INSS.

5.1. Conforme consignado na sentença, 
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o PPP e o laudo técnico (evento 1, PPP8, fl. 4 e evento 41, OUT2) informam que a
autora exerceu o cargo de “técnico de enfermagem”, na enfermaria do hospital,
exposta a vírus, bactérias, fungos e protozoários”. 

As atividades desempenhadas pela autora consistiam em:

5.2. A descrição das atividades da autora e o local em que eram
realizadas evidenciam que, no período de 22.05.2006 a 01.03.2019, havia
probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do
serviço e superior ao risco em geral, circunstância que, independentemente de tempo
mínimo de exposição, é suficiente para qualificar o intervalo como tempo especial.

5.3. No caso de agentes biológicos, o uso de EPI não é capaz de
neutralizar o agente nocivo. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. NÃO AFASTAMENTO DO RISCO.
INCIDENTE PROVIDO. 1. O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade
exercida sob exposição a agente biológico, visto que não impede ou evita totalmente
o risco de contaminação. 2. Incidente de uniformização provido. (5014277-
36.2014.4.04.7003, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO,
Relatora LUÍSA HICKEL GAMBA, juntado aos autos em 03/07/2018)

5.4. Por esses motivos, a sentença deve ser mantida neste ponto.

6. Recurso da autora.

6.1. Período de 16.04.1982 a 07.01.1983 (servente/auxiliar de obras).
O código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964 exige que o segurado trabalhe em
edifícios, barragens, pontes e torres, para que a atividade seja enquadrada como
especial. Não consta anotação desse vínculo na CTPS da autora. O CNIS (evento 25,
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PROCADM3, fl. 31) registra o vínculo, mas menciona apenas que a autora era
empregada (tipo filiado no vínculo), sem mencionar a efetiva atividade por ela
desempenhada na empresa. Não é possível, portanto, o enquadramento no código
2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964. Expressamente, a autora pediu o enquadramento
no código 2.1.3 do Decreto n. 53.831/1964 (médicos, dentistas e enfermeiros). Não
há prova de que a autora exerceu essas atividades. Mantém-se a sentença neste
ponto.

6.2. Período de 09.03.1983 a 16.05.1985 (umidade excessiva). Não
consta anotação desse vínculo na CTPS da autora. O CNIS (evento 25,
PROCADM3, fl. 31) registra o vínculo. O PPP juntado no evento 45, OUT2, fls. 01-
03, registra que a autora trabalhou exposta a ruído (sem especificar a intensidade), a
risco de acidentes e a produtos químicos de limpeza (sem especificar as substâncias
químicas). Não há registro de umidade excessiva. Nenhum desses fatores, conforme
descritos no PPP, ensejam a especialidade do período. Mantém-se a sentença
também neste ponto. 

6.3. Período de 07.05.1987 a 10.02.1990 (servente/auxiliar de obras).
A pretensão recursal relativa a esse período consiste em inovação vedada pela
legislação processual, uma vez que não foi formulada na petição inicial e não foi
decidida pela sentença. Não se conhece do recurso em relação a este pedido.

6.4. Período de 01.10.1991 a 01.02.1995 (limpeza e conservação em
hospital). A pretensão recursal, constante apenas do corpo do texto do recurso
inominado, relativa a esse período consiste em inovação vedada pela legislação
processual, uma vez que não foi formulada na petição inicial e não foi decidida pela
sentença. Não se conhece do recurso em relação a este pedido.

6.5. Período de 23.01.1996 a 31.12.1996 (gari). A pretensão recursal
constante relativa a esse período consiste em inovação vedada pela legislação
processual, uma vez que não foi formulada na petição inicial e não foi decidida pela
sentença. Não se conhece do recurso em relação a este pedido. 

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

8. Condenação da autora em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput,
da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo
em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.
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9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento. Voto ainda por conhecer em parte do recurso da autora e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001459208v2 e do código CRC
cb7eeb48. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 7/4/2022, às 18:55:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002067-74.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RALDINEY LUIS PATUZZO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
especial mediante o cômputo de períodos não reconhecidos pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido reconhecendo a
especialidade apenas de alguns períodos e concedendo ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (eventos 08 e 24).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para
enquadramento dos períodos de 01/01/1992 a 31/07/1992 e 03/08/1992 a
24/01/1995, com a consequente concessão de aposentadoria especial (evento 42).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que a definição e a comprovação da
natureza especial de atividades para fins de cobertura previdenciária, após inúmeras
alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960 que
instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de
atividade especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do
segurado com a classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de
março de 1964, ou nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979.
Havia presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos - salvo para ruído e
calor, que exigem medição - para as profissões enquadradas. A jurisprudência
permite o reconhecimento como tempo especial de atividades não enquadradas nos
decretos, desde que comprovada a exposição aos agentes nocivos de forma habitual
(TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia (STJ, REsp n.
600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);
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b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado
comprovar a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário
demonstrar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou
intermitente e que o segurado trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período
equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial.

Em resumo, até 28/04/1995, data de entrada em vigor da Lei n.
9.032/1995, o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria
profissional nos decretos mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou de
forma habitual, ainda que intermitente (Súmula nº 49 da TNU), sob condições
especiais. A partir de 29/04/1995, passou a ter de comprovar o trabalho sob
condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração
como tempo especial pretendesse.

Essas são as premissas gerais que, em conjunto com aquelas
particulares exigidas pelo caso concreto, irão orientar o julgamento do mérito.

Pois bem.

O ponto controvertido no caso em tela nos termos delineados pelo
recurso apresentado tange à possibilidade de enquadramento dos períodos de
01/01/1992 a 31/07/1992 e 03/08/1992 a 24/01/1995 como especiais, bem como à
conversão do benefício concedido em sentença em aposentadoria especial.

Compulsando os autos, verifico que consta na CTPS do autor o
exercício da função de “retificador de eixo” para os períodos em questão (evento 1,
PROCADM7).

Ocorre que tal profissão não consta expressamente no rol dos Decretos
nº53.837/64 e nº 83.080/79, fazendo-se então necessária a comprovação de
condições insalubres, perigosas ou penosas para qualificação jurídica da atividade
por analogia àquelas descritas na legislação, nos termos da tese firmada no Tema
198 da TNU:

“No período anterior a 29/04/1995, é possível fazer-se a qualificação do tempo de
serviço como especial a partir do emprego da analogia, em relação às ocupações
previstas no Decreto n.º 53.831/64 e no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso,
necessário que o órgão julgador justifique a semelhança entre a atividade do
segurado e a atividade paradigma, prevista nos aludidos decretos, de modo a
concluir que são exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade
ou penosidade. A necessidade de prova pericial, ou não, de que a atividade do
segurado é exercida em condições tais que admitam a equiparação deve ser
decidida no caso concreto.”
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Vale citar o seguinte julgado no mesmo sentido:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL ATIVIDADE
DE MECÂNICO. RECONHECIMENTO POR
ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM CONTATO COM
AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO OU LAUDO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por
unanimidade conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, para: (i)
fixar a tese de que "a atividade de mecânico não se encontra relacionada no rol
de profissões que enseja o enquadramento por categoria profissional, sendo
imprescindível ao reconhecimento da especialidade a efetiva comprovação, por
formulário ou laudo, de contato com agentes nocivos, não havendo falar em
presunção da especialidade para o período anterior a 28/04/1995"; e (ii)
determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para aplicar a
premissa jurídica aqui fixada. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei 0022054-12.2012.4.01.3900, Relator SERGIO DE ABREU BRITO, Data de
Publicação 27/11/2018)

 

Desta feita, tendo em vista que o único documento apresentado em
relação aos períodos supracitados foi a cópia de CTPS, não há como fazer o
enquadramento por categoria profissional ante a falta de comprovação da
especialidade, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Todavia, observa-se que assiste razão ao recorrente quanto à alegação
de que os demais períodos reconhecidos como especiais na sentença de piso (em
relação aos quais não foi apresentado recurso pelo réu) somados àqueles
enquadrados na seara administrativa já perfazem o tempo necessário para a obtenção
do benefício de Aposentadoria Especial, conforme se vê na tabela abaixo:

Data
Entrada Data Saída

Dias
trabalhados Bissexto Coeficiente

Dias
Equivalentes a m d

02/05/1986 10/03/1989
                 
1.044             1,00             1.044      2   10   10

01/08/1989 31/10/1990
                   
457             1,00                457      1     3     1

15/03/1991 21/11/1991
                   
252             1,00                252  

  
-      8     9

01/12/1997 08/06/2007
                 
3.477             1,00             3.477      9     6   10

17/09/2007 03/10/2018
                 
4.035             1,00             4.035    11

  
-    20

  Total:             9.265    25     4   18
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Desta feita, merece reforma a sentença para conversão do benefício
concedido ao autor.

Sem custas ou verba honorária, em vista do parcial provimento do
recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença para condenar o
INSS a conceder o benefício de Aposentadoria Especial ao demandante desde a
DER (22/11/2018), mantendo-se os demais termos do julgado.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001439711v3 e do código CRC
674cfa6d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011935-88.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ADAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os
capítulos da sentença que declararam como tempo especial os períodos de 24/8/1989
a 27/5/1991, 13/1/1992 a 2/3/1995, 1º/3/1995 a 17/12/1996, 18/12/1996 a 31/7/1997,
18/1/1999 a 1º/2/1999, 24/3/1999 a 10/5/1999, 10/5/1999 a 7/8/1999, 9/8/1999 a
31/5/2009, 1º/6/2009 a 30/11/2014 e 1º/12/2014 a 2/7/2019, em que o autor
trabalhou como vigilante, bem como o condenou a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria especial.

2. O INSS, em suas razões, alega que “o exame do caso concreto
revela que não houve a comprovação da efetiva da nocividade da atividade”, o que
colocaria a sentença em desacordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do
Tema n. 1031. Ao final, pede a improcedência do pedido de declaração da
especialidade dos períodos objeto do recurso inominado, bem como do pedido de
concessão de aposentadoria especial.

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

VOTO

4. O item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64, em relação com
campo de aplicação “extinção de fogo e guarda”, enquadra as profissões de
bombeiros, investigadores e guardas como atividades exercidas sob a condição
especial periculosidade.

4.1. A Súmula n. 26 da TNU estabelece que “a atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

4.2. Mencione-se, ainda, apenas como reforço persuasivo, que o
Enunciado n. 14 do Conselho de Recursos do INSS estabelece que:
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ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o
enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos
nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que
comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou
penosidade.

I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento
de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade
comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79.

II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº
53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. (sem negrito no
original)

(Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/images/2019/12/DESPACHOa_37a_ENUNCIADOS.pdf. Acesso em:
08.03.2021).

5. Além disso, no julgamento do Tema n. 1031, cujo acórdão foi
publicado em 02.03.2021, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que “é
admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou
sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto
2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir
apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a
permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que
coloque em risco a integridade física do Segurado”.

6. Esclareça-se, ainda, que no julgamento do Pedilef n. 502198-
57.2019.4.05.8100 a TNU firmou tese conforme ementa abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS FEDERAIS ESPECIAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO CEARÁ E A 4ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO /
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ESPECIALIDADE OU NÃO DE PERÍODO
TRABALHADO COMO GERENTE/SUB-GERENTE EM POSTO DE GASOLINA,
POR INSALUBRIDADE (EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS) E
PERICULOSIDADE (RISCO DE EXPLOSÃO E/OU INCÊNDIO). APLICAÇÃO
DO MESMO RACIOCÍNIO UTILIZADO NOS TEMAS 210 E 211 DO
REPRESENTATIVO DESTA TURMA NACIONAL. NECESSIDADE DE "ANÁLISE
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DA PROFISSIOGRAFIA, A FIM DE AFERIR A PROBABILIDADE DA
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E O SEU CARÁTER INDISSOCIÁVEL DA
PRODUÇÃO DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, INDEPENDENTE DE
TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO DURANTE A JORNADA". INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

7. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a especialidade,
declarada na sentença deve, em parte, ser mantida.

7.1. Os intervalos de 24/8/1989 a 27/5/1991, 13/1/1992 a 2/3/1995,
1º/3/1995 a 17/12/1996 e 18/12/1996 a 5/3/1997 constam de sua CTPS, a qual
registra o exercício da função de vigilante (evento 1, PROCADM5, fls. 33 e 41) e de
declarações de sindicato (evento 1, PROCADM5, fls. 14, 16, 18 e 20).

7.2. Sobre os intervalos de 06.03.1997 a 31.07.1997, de 18.01.1999 a
01.02.1999 e de 24.03.1999 a 20.04.1999 não foram apresentados laudo técnico,
PPP ou elemento material equivalente, de forma que devem ser considerados como
tempo comum.

7.3. Os intervalos de 21.04.1999 a 10.05.1999 e de 01.06.2009 a
30.11.2014 constam da CTPS do autor (evento 1, PROCADM5, fl. 81 e 83) e do
PPP relativo a outro vigilante, apresentado em complementação à prova, juntado no
evento 44, OUT2, fls. 01-02, registra o exercício da função de vigilante, bem como a
exposição do autor à periculosidade. O período de 10.05.1999 a 07.08.1999 consta
do PPP juntado no evento 1, PROCADM5, fls. 07-09. O período de 09.08.1999 a
31.05.2009 consta do PPP juntado no evento 1, PROCADM5, fls. 10-11. O período
de 01.12.2014 a 02.07.2019 consta do PPP juntado no evento 1, PROCADM5, fls.
05-06. Os PPPs registram o exercício da função de vigilante, bem como a exposição
do autor à periculosidade.

8. A exclusão da especialidade dos períodos de 06.03.1997 a
31.07.1997, de 18.01.1999 a 01.02.1999 e de 24.03.1999 a 20.04.1999 subtrairia do
tempo de serviço especial do autor 06 meses e 06 dias, ainda lhe restando tempo
suficiente para fazer jus ao benefício concedido na sentença.

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

12. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso do INSS, apenas para afastar a declaração de especialidade dos períodos de
06.03.1997 a 31.07.1997, de 18.01.1999 a 01.02.1999 e de 24.03.1999 a 20.04.1999,
mantidos os demais termos da sentença.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001460605v2 e do código CRC
5e2a1e2c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027389-11.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOVINO LOTERIO DA PENHA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os
capítulos da sentença que declararam como tempo especial os períodos de
01.01.1990 a 31.12.1994, de 01.01.1995 a 31.12.1997 e de 23.10.1998 a 24.10.2019,
em que o autor trabalhou como vigilante, bem como o condenou a conceder ao autor
o benefício de aposentadoria especial.

2. O INSS, em suas razões, pede a suspensão do processo. Além disso,
alega que o vigilante que usa arma de fogo, embora esteja submetido a risco à vida,
não está submetido a risco à saúde; que a periculosidade não mais enseja a
periculosidade da atividade; que o reconhecimento da especialidade, no caso dos
autos, configuraria violação aos princípios constitucionais do equilíbrio atuarial e
financeiro, bem como da prévia fonte de custeio; que a declaração de sindicato não
serve como prova da especialidade, sendo necessária a apresentação de laudo
técnico ou PPP; e que há incompatibilidade entre a aposentadoria especial e a
continuidade das atividades especiais. Ao final, pede a improcedência do pedido de
declaração da especialidade dos períodos objeto do recurso inominado, bem como
do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Em caso de
manutenção da sentença, pede que a DIB seja “fixada na data da sentença, ou na
data juntada aos autos do PPP/LTCAT, caso não tenham sido apresentados no
respectivo processo administrativo, bem como sejam descontados, de eventuais
atrasados, os períodos em que, eventualmente, tenha havido continuidade do
exercício das atividades ditas especiais, por força do art. 57, §8º c.c. art. 46 da Lei de
Benefícios’.

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

VOTO
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4. Não cabe falar em suspensão do processo porque o Tema n. 1031 já
foi julgado e o respectivo acórdão foi publicado em 02.03.2021, não sendo
necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para se aplicar a tese nele
firmada (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.362.792).

5. O item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64, em relação com
campo de aplicação “extinção de fogo e guarda”, enquadra as profissões de
bombeiros, investigadores e guardas como atividades exercidas sob a condição
especial periculosidade.

5.1. A Súmula n. 26 da TNU estabelece que “a atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

5.2. Mencione-se, ainda, apenas como reforço persuasivo, que o
Enunciado n. 14 do Conselho de Recursos do INSS estabelece que:

ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o
enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos
nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que
comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou
penosidade.

I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento
de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade
comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79.

II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº
53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. (sem negrito no
original)

(Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/images/2019/12/DESPACHOa_37a_ENUNCIADOS.pdf. Acesso em:
08.03.2021).

6. Além disso, no julgamento do Tema n. 1031, cujo acórdão foi
publicado em 02.03.2021, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que “é
admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou
sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto
2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
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qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir
apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a
permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que
coloque em risco a integridade física do Segurado”.

7. Esclareça-se, ainda, que no julgamento do Pedilef n. 502198-
57.2019.4.05.8100 a TNU firmou tese conforme ementa abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS FEDERAIS ESPECIAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO CEARÁ E A 4ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO /
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ESPECIALIDADE OU NÃO DE PERÍODO
TRABALHADO COMO GERENTE/SUB-GERENTE EM POSTO DE GASOLINA,
POR INSALUBRIDADE (EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS) E
PERICULOSIDADE (RISCO DE EXPLOSÃO E/OU INCÊNDIO). APLICAÇÃO
DO MESMO RACIOCÍNIO UTILIZADO NOS TEMAS 210 E 211 DO
REPRESENTATIVO DESTA TURMA NACIONAL. NECESSIDADE DE "ANÁLISE
DA PROFISSIOGRAFIA, A FIM DE AFERIR A PROBABILIDADE DA
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E O SEU CARÁTER INDISSOCIÁVEL DA
PRODUÇÃO DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, INDEPENDENTE DE
TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO DURANTE A JORNADA". INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. (sem negrito no original)

8. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a sentença bem
apreciou a questão discutida nos autos, nos seguintes termos, aos quais se adere:

Passo a decidir.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento da
especialidade laboral em decorrência do trabalho na função de vigilante é possível
até 28.04.1995, por equiparação a atividade de “guarda - essencialmente
considerada como especial pela legislação de regência (Anexo do Decreto n.
58.831/64, código 2.5.7), exigindo-se do segurado apenas a comprovação do
exercício da função (ou de outras a ela equiparadas, como as de “vigia” e
“vigilante”), independentemente de comprovação de uso de arma de fogo durante a
jornada laboral.

Outrossim, sobre a possibilidade de seu reconhecimento após a edição da Lei
9.032/95 e do Decreto 2.172/97, com ou sem uso de arma de fogo, o Superior
Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese ao julgar o Tema 1.031, sob o rito dos
recursos repetitivos: “é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade
de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à lei 9.032/1995 e ao
Decreto 2.172/1997 desde que haja comprovação da efetiva nocividade da
atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 1997 e, após essa data,
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mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para
comprovar a permanente e não ocasional nem intermitente exposição a agente
nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.”

No caso dos autos a comprovação do trabalho perigoso se deu por meio da CTPS,
oitiva de testemunhas e PPP.

O que poderia alterar a solução do caso seria a declaração de Sindicato, porém a
decisão acima do STJ deixou de forma aberta a comprovação, basta que se
interprete a expressão ou elemento material equivalente, o que a meu sentir, se
enquadra na declaração do Sindicato, uma vez que, a experiência nos revela, ao
realizar audiências sobre o tema, os vigilantes, enquanto categoria, sempre
confirmam a utilização de arma de fogo, o que é natural da profissão desde a
década de 80.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, confirmou-se o trabalho armado
em empresa de petróleo, trabalhando na guarita.

Quanto aos demais vínculos foram comprovados por meio de PPP regularmente
preenchido indicando as funções exercidas pelo autor, bem como os equipamentos
utilizados (arma de fogo), o que legitima o reconhecimento dos períodos requeridos
na inicial.

Assim, o autor tem direito a Aposentadoria Especial desde o requerimento
administrativo.

9. Faz-se necessário, entretanto, reconhecer que houve julgamento
“ultra causa petendi” em relação ao período de 01.01.1990 a 06.12.1993, dado que
ele excede aqueles que integram a causa de pedir deduzida na petição inicial. De
qualquer forma, considerando o tempo de serviço especial apurado na sentença, a
subtração desse lapso não afasta o direito do autor ao benefício concedido na
sentença na DER.

10. A sentença fixou a DIB em 24.10.2019 (DER). A decisão está em
harmonia com a tese firmada pela TNU no julgamento do Tema n. 93, que
estabelece que a DIB deve ser fixada no momento em que o autor cumpriu os
requisitos legais, ainda que a sua comprovação somente tenha sido possível em
juízo. O pedido feito pelo INSS, de modificação da DIB, contraria a tese firmada
pela TNU, ora mencionada.

11. O STF, no julgamento do Tema n. 709, fixou as seguintes teses:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria
especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela
retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou
não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a
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exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada,
contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício,
uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o
benefício previdenciário em questão.  

11.1. Das teses, infere-se que o afastamento das atividades nocivas não
é condição para a implantação da aposentadoria especial, mas, apenas, para a
manutenção do benefício.

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

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso do INSS, apenas para afastar a especialidade do período de 01.01.1990 a
06.12.1993, bem como para determinar a sua exclusão do cálculo do tempo de
serviço especial apurado na sentença.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001488539v4 e do código CRC
5313d32d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007995-15.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ALRICEA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que declarou período como tempo especial e condenou o réu a conceder
aposentadoria por tempo de contribuição à autora. Em suas razões, alega que foi
indevido o reconhecimento da especialidade do intervalo de 19.10.1999 a
19.10.2020, em que a autora trabalhou como auxiliar de esterilização e técnica de
enfermagem, porque não restou demonstrado seu contato com pacientes portadores
de doenças infectocontagiosas. Além disso, sustenta que houve utilização de EPI
eficaz. Apoiando-se nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a
improcedência da pretensão autoral.

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

VOTO

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

4. Além disso, no julgamento do tema 211, a TNU fixou a tese de que
para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a
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profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

5. O PPP juntado no evento 1, ANEXO5, fls. 01-02, registra que a
autora trabalhou no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, como auxiliar
de esterilização, no período de 19.10.1999 a 30.04.2002, e como técnica de
enfermagem, no período de 01.05.2002 a 22.09.2020. Em ambos os períodos, o PPP
informa a exposição da autora a vírus, bactérias e microorganismos, bem como a
utilização de EPI eficaz.

6. O PPP juntado no evento 1, ANEXO6, fls. 01-02, registra que a
autora trabalhou na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim como
técnica de enfermagem no período de 18.12.2001 a 29.09.2020. O PPP informa a
exposição da autora a vírus, bactérias e agentes infecciosos, bem como a utilização
de EPI eficaz.

7. A descrição das atividades da autora e o local em que eram
realizadas evidenciam que no período objeto do recurso inominado havia
probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do
serviço e superior ao risco em geral, circunstância que, independentemente de tempo
mínimo de exposição, é suficiente para qualificar o intervalo como tempo especial.

8. Não merece acolhida a alegação do INSS de que a autora utilizou
EPI eficaz. A jurisprudência não respalda essa tese. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. NÃO AFASTAMENTO DO RISCO.
INCIDENTE PROVIDO. 1. O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade
exercida sob exposição a agente biológico, visto que não impede ou evita totalmente
o risco de contaminação. 2. Incidente de uniformização provido. (TRU/4ª Região,
Processo n. 5014277-36.2014.4.04.7003, j. 29.06.2018)

9. Assiste razão ao INSS somente no que diz respeito ao intervalo de
30.09.2020 a 19.10.2020, cuja especialidade não foi demonstrada nos autos seja por
PPP seja por laudo técnico.

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

11. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso do INSS, apenas para afastar a especialidade do período de 30.09.2020 a
19.10.2020.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001488348v2 e do código CRC
44377200. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002533-77.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: FABIANO FAVARIS VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo INSS
contra sentença que julgou procedente em parte o pedido, para declarar como tempo
especial o período de 19.11.2003 a 22.10.2019. A sentença julgou improcedentes
tanto o pedido de declaração como tempo especial dos intervalos de 01.10.1990 a
29.11.1992, de 15.09.1994 a 29.05.1998, de 01.12.1999 a 18.11.2003, como o
pedido de concessão de aposentadoria.

2. O autor, em suas razões, alega que os períodos de 01.10.1990 a
29.11.1992, de 15.09.1994 a 29.05.1998, de 01.12.1999 a 18.11.2003 devem ser
considerados como tempo especial porque, neles, o autor trabalhou exposto ao
agente ruído em intensidade superior ao limite de tolerância vigente na época de
prestação do serviço, bem como a poeira de sílica e a verniz. Ao final, pede a
reforma parcial da sentença, para que esses períodos sejam reconhecidos como
tempo especial e para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria especial,
ainda que seja necessária a reafirmação da DER.

3. O INSS, em suas razões, alega que não foram observadas as normas
da IN 77/2015 e que não foram observadas as normas técnicas da
Fundacentro/NHO-01 nem foram apresentados histograma e memória de cálculos.
Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença para que o pedido seja
julgado improcedente.

3. Intimadas as partes, somente o autor apresentou contrarrazões,
pedindo o desprovimento do recurso do INSS.

VOTO

4.Recurso do autor.
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4.1. Conforme consignado na sentença, os PPPs juntados no ev. 11,
PROCADM2, fls. 07-12, ou não registram a exposição do autor a fatores de risco ou
registram a sua exposição a ruído em intensidade inferior ao limite de tolerância
vigente na época de prestação dos serviços (Pet. 9.059/STJ). Por isso, os capítulos
da sentença que declararam os intervalos de 01.10.1990 a 29.11.1992, de 15.09.1994
a 29.05.1998, de 01.12.1999 a 18.11.2003 como tempo comum devem ser mantidos.

5. Recurso do INSS.

5.1. Na Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o
agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a
18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

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

5.3. O PPP juntado no ev. 11, PROCADM2, fls. 11-12, demonstra,
conforme consignado na sentença, que o autor trabalhou exposto a ruído em
intensidade superior aos limites de tolerância vigentes na época de prestação do
serviço, e que essa intensidade foi medida por técnica validada pela jurisprudência.
A sentença deve ser mantida, ressalvando-se que o termo final do período especial
iniciado em 19.11.2003 deve ser fixado em 12.07.2019 (data de emissão do PPP), e
não em 22.10.2019, como fez a sentença, dado que sobre o intervalo de 13.07.2019
a 22.10.2019 não consta nos autos demonstração de trabalho exposto a ruído.

6. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso. 
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7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja
exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso do INSS, apenas para fixar em 12.07.2019 o termo final do período que se
estende de 19.11.2003 a 12.07.2019, e por negar provimento ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001469755v2 e do código CRC
00f31ac3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003525-29.2020.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: GENOIR MARQUES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 22.10.1998 a 31.03.2005, de
01.04.2005 a 01.01.2007, de 02.01.2007 a 31.12.2007 e de 29.11.2011 a 16.10.2014,
bem como condenou o réu a revisar a renda mensal inicial da pensão por morte
recebida pelo autor (derivada da aposentadoria por tempo de contribuição de sua
esposa, falecida).

2. Em suas razões, alega que, como as funções de auxiliar de cozinha e
copeira exigem apenas um contato indireto com agentes biológicos, e a legislação
exige contato habitual e permanente com tais agentes nocivos, os períodos
reconhecidos como especiais na sentença devem ser considerados como tempo
comum. Subsidiariamente, pede, defendendo que houve inclusão indevida de
período especial posterior à DIB, que a revisão se retrinja aos “períodos
efetivamente laborados até a data da concessão do benefício, sendo manifestamente
indevida a inclusão de períodos em que a falecida continuou a laborar após
aposentada”.

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

VOTO

4. Segundo entendimento da TNU, adotado no  julgamento do Tema n.
205: “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição
a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades
arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo;
b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida
denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior
ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se

5003525-29.2020.4.02.5005 500001441649 .V4 JES10745© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 380



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 62/377

tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema
211/TNU)”. 

5. Mencione-se, também, que a TNU, no julgamento do tema 211,
fixou a tese de que para aplicação do artigo 57, § 3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes
biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de
acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada.

6. Os PPPs juntados no evento 1, ANEXO3, fls. 32-34 e fls. 35-37
registram que a instituidora da pensão trabalhou como auxiliar de limpeza,
cozinheira e copeira em hospital. Ambos os PPPs informam que em todos os
períodos objeto do recurso inominado do INSS ela trabalhou exposta a agentes
biológicos. A sua profissiografia descreve atividades de limpeza e higienização de
diversos ambientes hospitalares (auxiliar de limpeza) e de preparação de alimentos,
distribuição e coleta de utensílios e recipientes e talheres de uso do paciente
(cozinheira e copeira). 

7. A descrição das atividades da instituidora da pensão e o local em
que eram realizadas evidenciam a especialidade dos períodos reconhecidos na
sentença. De suas atribuições, conclui-se que havia probabilidade de exposição a
agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em
geral, circunstância que, independentemente de tempo mínimo de exposição, é
suficiente para qualificar os intervalos como tempo especial.

8. Não há óbice ao reconhecimento de tempo especial posterior à DIB
da aposentadoria por tempo de contribuição (28.11.2011 - evento 1, ANEXO7, fl.
18). Há impedimento, no entanto, a que ele seja considerado na revisão objeto da
demanda, pelo simples fato de que, quando da concessão do benefício originário
(aposentadoria por tempo de contribuição) o intervalo posterior à DIB não estava
incluído no período básico de cálculo.

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

10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso do INSS, apenas para restringir a revisão da renda mensal inicial da pensão
por morte recebida pelo autor ao tempo de serviço comprovado até a DIB da
aposentadoria por tempo de contribuição recebida pela instituidora da pensão.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001441649v4 e do código CRC
ef9606ce. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001653-13.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRENTE: GETULIO VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando
omissão no acórdão. Afirma que a omissão consistiria na falta de apreciação da
especialidade do período de 06.03.1997 a 30.04.1997 por exposição a óleo diesel e
cimento.

VOTO

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

3. De fato, houve omissão no acórdão, a qual se passa a sanar.

4. Exposição a cimento no período de 06.03.1997 a 30.04.1997.

4.1. Da leitura do PPP juntado no evento 1, PPP22, fls. 01-05, verifica-
se que o contato do autor com cimento não decorria da fabricação de cimento nem
da exposição a poeira mineral dela decorrente. Na verdade, conforme a
nomenclatura e descrição de suas atividades, o autor tinha como função realizar
serviços na fábrica de manilhas, na confecção de blocos sextavados de concretos,
meio-fio, blocos de concreto, com utilização de cimento, entre outros insumos.
Ainda que tenha havido contato com cimento, a TNU já sumulou entendimento, no
Enunciado n. 71, que o mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza
condição especial de trabalho para fins previdenciários. Além disso, deve ser
mencionado que, no julgamento do Pedilef n. 200772950018893, a TNU afirmou,
como fundamento da decisão, que os álcalis cáusticos são agentes químicos
presentes em baixíssima quantidade no cimento, de forma que o simples manuseio
do cimento não implica, necessariamente, a exposição ao agente químico. Portanto,
improcede o pedido de declaração como tempo especial do período de 06.03.1997 a
30.04.1997 com base na exposição a cimento.
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5. Exposição a óleo diesel no período de 06.03.1997 a 30.04.1997.

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

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

5.3. Sendo o óleo diesel um derivado dos hidrocarbonetos aromáticos,
e demonstrada a exposição do autor a essa substância no intervalo sob exame, e sem
a utilização de EPI, o período deve ser considerado como especial.

6. Mesmo com o reconhecimento desse intervalo como tempo especial,
o autor não preencheria o tempo de contribuição para se aposentar, seja na DER
originária seja em DER reafirmada.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento aos
embargos de declaração do autor para, sanando a omissão apontada, nos termos da
fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado, declarar como tempo
especial o período de 06.03.1997 a 30.04.1997.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001476748v3 e do código CRC
3f0ac19b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000210-65.2021.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ALMIR CORDEIRO MACHADO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de declaração como tempo especial de períodos em
que o autor trabalhou exposto a ruído, bem como condenou o INSS a lhe conceder
aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Em suas razões, impugna especificamente a especialidade do
período de 02.01.2003 a 18.11.2003, em que a exposição do autor não superou o
limite de tolerância. Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença para
afastar a especialidade do período objeto do recurso.

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

VOTO

4. No julgamento do Tema 1083, a Primeira Seção do STJ firmou a
tese de que: “o reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo
de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade
e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação
do serviço”.

5. Na Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite 
de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e
c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.
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6. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU,
embora tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene
ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no
ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida
metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil profissiográfico
previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-
15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada
a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
a técnica utilizada e a respectiva norma”.

7. O PPP juntado no evento 1, PPP6, fls. 07-08, demonstra que, de
fato, o autor, submetido a ruído de 86,4 dB, não trabalhou exposto a intensidade
superior ao limite de tolerância (90 dB) vigente no intervalo de 02.01.2003 a
18.11.2003. Assiste razão ao recorrente. A sentença merece reforma neste ponto.

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

9. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do
INSS para afastar a especialidade do período de 02.01.2003 a 18.11.2003.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001488120v3 e do código CRC
f8a0bd9e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:43 

5000210-65.2021.4.02.5002 500001488120 .V3 JES10745© JES10745

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 382



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 68/377

RECURSO CÍVEL Nº 5002361-38.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DA ROSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o
capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração como tempo
especial do período de 31.07.2019 a 25.10.2019.

2. O autor, em suas razões, alega que, apesar de o PPP ter sido emitido
em 30.07.2019, termo final do período iniciado em 01.09.2014 e reconhecido como
especial administrativamente (evento 1, PROCADM10, fl. 109), ele “permaneceu
trabalhando na empresa sob as mesmas condições na função de ‘operador de ponte
rolante’”. Dessa forma, à luz da “teoria de Fitting”, “é de se concluir que o período
de 31/07/2019 a 25/10/2019 deve ser caracterizado como especial. Ao final, pede a
reforma da sentença para que seja reconhecido como especial o período sob exame e
para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria especial desde 25.10.2019.

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

VOTO

4. A sentença julgou improcedente o pedido de declaração como
tempo especial do período vindicado nos seguintes termos:

IV) 31/07/2019 a 25/10/2019 – MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO
BRASIL S/A:  Não foi juntado qualquer PPP, formulário ou laudo, a fim de
comprovar as condições insalubres de trabalho.

A existência de indicador de exposição a agente nocivo informada pelo empregador
(IEAN) e o pagamento da contribuição prevista no (art. 22, II, da Lei 8.nº 212/91
não são suficientes à comprovação da especialidade da atividade, nos termos da
sucessão normativa descrita acima.
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5. A teoria de Fitting trata da distribuição do ônus da prova e
estabelece uma presunção. No entanto, presunção não se confunde com prova, e o §
3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 exige a comprovação do trabalho sob condições
especiais para que o segurado adquira o direito à aposentadoria especial. 

6. Como a sujeição do autor a agentes nocivos não foi demonstrada no
intervalo sob exame, a sentença deve ser mantida, pelos fundamentos ora expostos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001438743v2 e do código CRC
3cc64ed8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025341-79.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ROBERTO FREITAS PORTUGAL (AUTOR)

RELATÓRIO

 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os
capítulos da sentença que declararam como tempo especial os períodos de
17.04.1991 a 01.01.1993 e de 26.07.1996 a 12.11.2019, em que o autor trabalhou
como vigilante, bem como o condenou a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria especial.

2. O INSS, em suas razões, alega que o vigilante que usa arma de fogo,
embora esteja submetido a risco à vida, não está submetido a risco à saúde; que a
periculosidade não mais enseja a periculosidade da atividade; que o reconhecimento
da especialidade, no caso dos autos, configuraria violação aos princípios
constitucionais do equilíbrio atuarial e financeiro, bem como da prévia fonte de
custeio; que a declaração de sindicato não serve como prova da especialidade, sendo
necessária a apresentação de laudo técnico ou PPP. Ao final, pede a improcedência
do pedido de declaração da especialidade dos períodos objeto do recurso inominado,
bem como a restituição dos valores recebidos pelo autor por força de tutela de
urgência concedida na sentença.

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

VOTO

4. O item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64, em relação com
campo de aplicação “extinção de fogo e guarda”, enquadra as profissões de
bombeiros, investigadores e guardas como atividades exercidas sob a condição
especial periculosidade.
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4.1. A Súmula n. 26 da TNU estabelece que “a atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

4.2. Mencione-se, ainda, apenas como reforço persuasivo, que o
Enunciado n. 14 do Conselho de Recursos do INSS estabelece que:

ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o
enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos
nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que
comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou
penosidade.

I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento
de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade
comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79.

II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº
53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. (sem negrito no
original)

(Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/images/2019/12/DESPACHOa_37a_ENUNCIADOS.pdf. Acesso em:
08.03.2021).

5. Além disso, no julgamento do Tema n. 1031, cujo acórdão foi
publicado em 02.03.2021, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que “é
admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou
sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto
2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir
apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a
permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que
coloque em risco a integridade física do Segurado”.

6. Esclareça-se, ainda, que no julgamento do Pedilef n. 502198-
57.2019.4.05.8100 a TNU firmou tese conforme ementa abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS FEDERAIS ESPECIAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO CEARÁ E A 4ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ.
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO /
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ESPECIALIDADE OU NÃO DE PERÍODO
TRABALHADO COMO GERENTE/SUB-GERENTE EM POSTO DE GASOLINA,
POR INSALUBRIDADE (EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS) E
PERICULOSIDADE (RISCO DE EXPLOSÃO E/OU INCÊNDIO). APLICAÇÃO
DO MESMO RACIOCÍNIO UTILIZADO NOS TEMAS 210 E 211 DO
REPRESENTATIVO DESTA TURMA NACIONAL. NECESSIDADE DE
"ANÁLISE DA PROFISSIOGRAFIA, A FIM DE AFERIR A
PROBABILIDADE DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E O SEU CARÁTER
INDISSOCIÁVEL DA PRODUÇÃO DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO, INDEPENDENTE DE TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO
DURANTE A JORNADA". INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (sem
negrito no original)

7. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a especialidade
declarada na sentença, dos períodos de 17.04.1991 a 01.01.1993 e de 26.07.1996 a
12.11.2019, deve ser mantida. 

7.1. O intervalo de 17.04.1991 a 01.01.1993 consta do CNIS (evento 1,
PROCADM6, fl. 52) e de declaração de sindicato (evento 1, PROCADM6, fl. 31).

7.2. O intervalo de 26.07.1996 a 12.11.2019 consta do PPP juntado no
evento 1, PROCADM6, fl. 29-30, o qual registra o exercício da função de vigilante,
bem como a exposição do autor à periculosidade (disparo de arma de fogo,
intencional ou não). Embora o PPP informe que o autor utilizava EPI eficaz (colete
balístico), o agente periculosidade, por ser inerente a sua atividade, não se
neutraliza, já que para não oferecer risco deveria ser eliminado. Ademais, o
fornecimento de colete à prova de balas se restringiria a proteger o tronco contra
riscos de origem mecânica, existindo ainda outras partes vitais desprotegidas.

8. Prejudicado o pedido de restituição dos valores recebidos pelo autor
a título de tutela de urgência, em razão da manutenção da sentença.

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

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
do INSS.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001489721v3 e do código CRC
71496f31. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019874-90.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOSE ADAO SOARES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedentes o pedido de declaração como tempo especial, pelo exercício
da função de vigilante, os períodos de 04.09.1989 a 16.07.1991, de 12.08.1991 a
20.12.1991, de 01.03.1992 a 07.10.1997, de 01.10.1997 a 31.08.2003, de 01.09.2003
a 30.09.2006, de 09.05.2007 a 30.11.2014 e de 01.12.2014 a 09.05.2018, bem como
o pedido de concessão de aposentadoria especial.

2. Em suas razões, alega que alega que o vigilante que usa arma de
fogo, embora esteja submetido a risco à vida, não está submetido a risco à saúde;
que não restou comprovado o uso de arma de fogo para o período até 28.04.1995;
que a periculosidade não mais enseja a periculosidade da atividade; que o
reconhecimento da especialidade, no caso dos autos, configuraria violação aos
princípios constitucionais do equilíbrio atuarial e financeiro, bem como da prévia
fonte de custeio; que  é necessária a apresentação de laudo técnico ou PPP, não se
admitindo a declaração de sindicato como prova da especialidade do serviço. Ao
final, pede a improcedência do pedido de declaração da especialidade dos períodos
objeto do recurso inominado, bem como do pedido de concessão de aposentadoria
especial. Pede, ainda, a restituição dos valores pagos ao autor por força de tutela de
urgência posteriormente revogada.

3. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso do INSS e a sua condenação por litigância de má-fé.

VOTO

4. O item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64, em relação com
campo de aplicação “extinção de fogo e guarda”, enquadra as profissões de
bombeiros, investigadores e guardas como atividades exercidas sob a condição
especial periculosidade.
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4.1. A Súmula n. 26 da TNU estabelece que “a atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

4.2. Mencione-se, ainda, apenas como reforço persuasivo, que o
Enunciado n. 14 do Conselho de Recursos do INSS estabelece que:

ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o
enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos
nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que
comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou
penosidade.

I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento
de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade
comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79.

II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº
53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. (sem negrito no
original)

(Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/images/2019/12/DESPACHOa_37a_ENUNCIADOS.pdf. Acesso em:
08.03.2021).

5. No julgamento do Tema n. 1031, cujo acórdão foi publicado em
02.03.2021, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que “é admissível o
reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de
arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde
que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de
prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico
ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem
intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física
do Segurado”.

6. Esclareça-se, ainda, que no julgamento do Pedilef n. 502198-
57.2019.4.05.8100 a TNU firmou tese conforme ementa abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS FEDERAIS ESPECIAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO CEARÁ E A 4ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ.
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO /
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ESPECIALIDADE OU NÃO DE PERÍODO
TRABALHADO COMO GERENTE/SUB-GERENTE EM POSTO DE GASOLINA,
POR INSALUBRIDADE (EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS) E
PERICULOSIDADE (RISCO DE EXPLOSÃO E/OU INCÊNDIO). APLICAÇÃO
DO MESMO RACIOCÍNIO UTILIZADO NOS TEMAS 210 E 211 DO
REPRESENTATIVO DESTA TURMA NACIONAL. NECESSIDADE DE
"ANÁLISE DA PROFISSIOGRAFIA, A FIM DE AFERIR A
PROBABILIDADE DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E O SEU CARÁTER
INDISSOCIÁVEL DA PRODUÇÃO DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO, INDEPENDENTE DE TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO
DURANTE A JORNADA". INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (sem
negrito no original)

7. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a especialidade,
declarada na sentença, dos períodos de 04.09.1989 a 16.07.1991, de 12.08.1991 a
20.12.1991, de 01.03.1992 a 07.10.1997, de 01.10.1997 a 31.08.2003, de 01.09.2003
a 30.09.2006, de 09.05.2007 a 30.11.2014 e de 01.12.2014 a 09.05.2018, deve ser
mantida.

7.1. Os períodos de 04.09.1989 a 16.07.1991, de 12.08.1991 a
20.12.1991, de 01.03.1992 a 28.04.1995 constam da CTPS do autor (evento 1,
CTPS6, fls. 03-04). A atividade de vigilante, até esse marco temporal, equipara-se à
de guarda e autoriza seu enquadramento como tempo especial, de acordo com o item
2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.

7.2. O período de 29.04.1995 a 05.03.1997 consta na CTPS do autor
(evento 1, CTPS6, fl. 04) e de declaração do SINDSEG-GV/ES (evento 7,
PROCADM1, fl. 09).

7.3. O período de 06.03.1997 a 07.10.1997, de 01.10.1997 a
31.08.2003, de 01.09.2003 a 30.09.2006, de 09.05.2007 a 30.11.2014, o autor juntou
CTPS (evento1, CTPS6 e CTPS7), mas não juntou laudo técnico nem PPP.
Entretanto, complementou a prova com elementos materiais equivalentes (eventos
57 e 69) que demonstraram a sua exposição à periculosidade e que esse risco era
superior ao risco geral e indissociável da prestação do serviço. Com relação ao
intervalo de 01.12.2014 a 09.05.2018 consta o PPP juntado no evento 1, PPP8, fl.
01, que atesta a exposição do autor a periculosidade.

8. Rejeita-se o pedido do autor, feito nas contrarrazões, de condenação
do INSS por litigância de má-fé, porque o exercício do direito de recorrer não
configura, por si só, conduta contrária à lealdade processual, não se podendo
confundir má-fé com equivocada interpretação do direito. 
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9. Prejudicado o pedido de restituição dos valores pagos por força de
tutela de urgência, dada a manutenção da sentença.

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

11. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001448386v2 e do código CRC
54e7eff7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000702-85.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: JOSE JUTEMBERG SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que declarou tempo especial e o condenou a conceder o benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição.

2. Em suas razões, alega que não há responsável técnico para todo o
período constante dos PPPs e que o autor não trabalhou exposto a ruído em
intensidade superior ao limite de tolerância. Ao final, pede a reforma da sentença
para que o pedido seja julgado improcedente.

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

VOTO

4. Na Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite 
de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e
c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

4.1. Os PPPs juntados no evento 1, PROCADM10, fls. 18-22, de fato,
não registram exposição ao agente ruído em níveis superiores aos limites de
tolerância vigentes na época da prestação do serviço. Entretanto, registram que o
autor trabalhou exposto a benzeno, convindo ressaltar que, de acordo com a TNU, a
análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância,
independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador
(TNU, Pedilef n. 5004737-08.2012.4.04.7108). Além disso, considerando que o
benzeno é substância confirmada como carcinogênica para humanos, prevista no
grupo 1, da LINACH, eventual utilização de EPI não afasta a nocividade do agente
(tema 170/TNU). Dessa forma, os períodos reconhecidos como tempo especial na
sentença devem ser mantidos com fundamento na exposição a benzeno.
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5. A ausência de responsável técnico para todo o período foi suprida
pela apresentação de declaração do empregador do autor (evento 46, DECL1),
afirmando que não houve alteração do leiaute da empresa no intervalo de 1990 a
2007, ano a partir do qual já consta responsável técnico nos PPPs.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001448791v4 e do código CRC
6542392a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001863-36.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: ELIOMAR MENDES MACIEL (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de declaração como tempo especial dos períodos de
01/11/1986 a 31/07/1990, de 01/08/1990 a 31/12/2001 e de 01/02/2003 a
19/02/2003, de 01/05/2003 a 22/09/2008, de 04/11/2008 a 30/04/2013 e de
01/05/2013 a 30/09/2019, bem como condenou o INSS a conceder aposentadoria
especial ao autor.

2. Em suas razões, alega que não houve apresentação de memória de
cálculo ou histograma; não foram observadas as normas da IN 77/2015; não houve
apuração do NEN; e não foram observadas as normas técnicas da
Fundacentro/NHO-01. Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença
para que o pedido seja julgado improcedente.

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

VOTO

4. No julgamento do Tema 1083, a Primeira Seção do STJ firmou a
tese de que: “o reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo
de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade
e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação
do serviço”.

5. Na Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite 
de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e
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c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

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

7. Os PPPs juntados no ev. 09, PROCADM3, fls. 15-27, demonstram,
conforme consignado na sentença, que o autor trabalhou exposto a ruído em
intensidade superior aos limites de tolerância vigentes na época de prestação do
serviço, e que essa intensidade foi medida por técnica validada pela jurisprudência. 

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001429523v2 e do código CRC
10f1165d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002398-19.2021.4.02.5006/ES

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

RECORRENTE: ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré alegando nulidade
do acórdão embargado tendo em vista a ausência de trânsito em julgado no Tema
1.031 do STJ (evento 38), bem como embargos apresentados pela parte autora
aduzindo omissão no julgado quanto à análise de especialidade no período de
01/01/2006 em diante (evento 39).

VOTO

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

No caso dos autos, não se verifica a existência da nulidade apontada
pela parte ré, tendo em vista que a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em
02/03/2021, possibilita a aplicação da tese firmada, conforme previsão expressa
contida no Código de Processo Civil:

“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o
curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;” 

No tocante aos embargos apresentados pela parte autora, não se
vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado fundamentou o
reconhecimento da especialidade do labor prestado pelo autor entre 01/10/1999 e
31/12/2005 na função de vigilante tomando por base a comprovação do
desempenho desta função através da profissiografia descrita no PPP apresentado
(evento 1, PPP40, aplicando-se a tese fixada recentemente pelo Superior Tribunal
de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos Tema 1.031.
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Em relação ao período mencionado nos embargos (01/01/2006 em
diante), foi exposto no acórdão guerreado o entendimento de que após a edição da
Lei nº 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a atividade profissional
para enquadramento automático por risco inerente à atividade, sendo necessário
demonstrar que a atividade especial era exercida com exposição aos agentes nocivos
previstos na legislação de regência.

E uma vez que o único agente nocivo registrado no supracitado PPP
seria “ruídos do trânsito em geral” sem qualquer menção ao nível de exposição,
não foi possível o reconhecimento da especialidade alegada.

Assim, constata-se que a parte autora nesse ponto pretende, na
verdade, rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, pretensão
inadmissível através da via eleita.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no
mérito, os elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-
questionamento, nos termos do art. 1.025 do novo CPC. 

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento aos
embargos de declaração apresentados pelas partes.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001509225v2 e do código CRC
d4cfc8d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002836-16.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando
omissão no acórdão. Em suas razões, alega que a omissão reside no reconhecimento
da especialidade de atividade perigosa, especificamente a de vigilante, sem
fundamento constitucional.

VOTO

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

3. No caso dos autos não se verifica o vício da omissão, pois,
conforme consignado no acórdão, aplicou-se tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema n. 1031, ocasião em que o tribunal declarou a
possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, desde
que comprovada a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à
periculosidade.

4. Na verdade, constata-se que o embargante pretende, por meio dos
embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, pretensão inadmissível através
da via eleita.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001503026v2 e do código CRC
13f80ee1. 
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Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004982-08.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO BATISTA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando que
a mera menção a dosimetria no PPP não atende à tese firmada pela TNU no
julgamento do Tema n. 174, que exige a indicação da norma e da metodologia.

VOTO

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

3. No presente caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios
mencionados.

4. Nos termos do que restou decidido no Pedido de Uniformização
Regional n. 0001089-45.2018.4.03.9300, julgado pela Turma Regional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, “a técnica ‘dosimetria’
mede o nível constante da pressão sonora de exposição do trabalhador durante toda a
jornada de trabalho, isto é, consiste tal método em apurar a média aritmética
ponderada que considera o nível de ruído e o tempo de exposição”. Além disso, o
acórdão consignou que “o cálculo da dose do ruído é previsto nas duas normas (NR-
15 e NHO-01) e a fórmula de seu cálculo afasta, pela própria composição, a
medição pontual do ruído contínuo ou intermitente, logo a técnica da dosimetria está
em consonância com a legislação previdenciária e seu emprego não representa, em
princípio, ofensa ao entendimento da TNU (Tema 174).”

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
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https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001476596v2 e do código CRC
e1ec95a1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013381-63.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: DOUGLAS LOURENCO DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo INSS
contra sentença (eventos 47 e 66) que declarou como tempo especial o período de
03.06.1975 a 31.01.1985 e condenou o réu a conceder ao autor aposentadoria por
tempo de contribuição com DIB em 23.01.2020. A sentença julgou improcedente o
pedido de declaração como tempo especial do intervalo de 01.02.1985 a 31.01.1988.

2. O autor, em suas razões, alega que trabalhou sob condições
especiais (ruído) no período de 01.02.1985 a 31.01.1988, quando exerceu a função
de zelador de prevenção de incêndio na empresa Vale S/A. Afirma que consta PPP
nos autos demonstrando a sua exposição a ruído em intensidade superior ao limite
de tolerância vigente na época da prestação dos serviços, o qual deve ser
considerado como prova válida, apesar do fato de que a Vale S/A, em cumprimento
de ordem judicial instando-a a apresentar os laudos técnicos que embasaram o PPP,
declarou que em relação ao período em tela não tinha “como quantificar os riscos
aos quais o empregado estava exposto, pois não [possuíam] estudos de
levantamentos ambientais correspondentes ao período e função”. Defende ainda que
o empregado não pode ser prejudicado pela omissão do empregador em monitorar e
registrar a sua exposição a fatores de risco. Ao final, pede a reforma parcial da
sentença para que seja reconhecido como tempo especial o período de 01.02.1985 a
31.01.1988, bem como pede a reafirmação da DER. 

3. O INSS, em suas razões, alega que o autor não demonstrou a sua
efetiva exposição a agentes nocivos no período reconhecido na sentença. Ao final,
pede a reforma da sentença para que o pedido seja integralmente rejeitado.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso um do outro.

VOTO
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5. Recurso do autor.

5.1. A sentença já enfrentou com propriedade a matéria devolvida para
apreciação da 1ª Turma Recursal/ES pelo recurso do autor. Nessa oportunidade,
consignou-se que:

Em relação ao período de 1º/2/1985 a 31/1/1988, quando o autor exerceu a função
de Zelador de Prevenção de Incêndio, o PPP não informa o nível de ruído a que
estava exposto o trabalhador. O PPP informa que "Durante sua jornada laboral o
ex-empregado encontrava-se exposto ao fator de risco ruído, porém, não existem
estudos de levantamentos ambientais correspondentes ao
período/setor/função/atividades descritas neste PPP, não sendo possível quantificar
os riscos aos quais estava exposto" (evento 38_ANEXO5, vide campo
"Observações").

Mesmo assim, o autor almeja o reconhecimento de tempo especial nesse interstício
(evento 44):
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O ruído é agente nocivo quantitativo (e não qualitativo), ou seja, só configura
condição especial de trabalho quando ultrapassa o limite de tolerância. Somente
um perito – que pode ser médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho – tem habilitação técnica medir o nível de pressão sonora mediante
equipamento adequado. Por isso é que os laudos técnicos sempre foram necessários
para permitir o enquadramento por exposição ao ruído, mesmo antes da MP
1.523/96 (que entrou em vigor em 14.10.96 e foi depois convertida na Lei nº
9.528/97), que instituiu a exigência de laudo técnico. A declaração do empregador
sem "estudos de levantamentos ambientais correspondentes ao
período/setor/função/atividades descritas" é ineficaz para provar condição especial
de trabalho.

O autor requereu a produção de prova pericial. Indefiro o requerimento. A
comprovação da exposição a agente nocivo é feita mediante Perfil Profissiográfico
Previdenciário, emitido pelo empregador com base em LTCAT. Se o empregado se
omite em providenciar o LTCAT para dar suporte ao PPP, cabe ao segurado propor
reclamação trabalhista contra o empregador. Aplica-se o Enunciado FONAJEF nº
203: 
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Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à
ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT
para prova de tempo de serviço especial.

No mesmo sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA
SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO AOS DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM
DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. A
comprovação da especialidade das atividades desenvolvidas pelo segurado é
ônus que lhe incumbe, o que deve fazer mediante apresentação de
formulários expedidos pela empregadora. Eventual inconformismo deve ser
deduzido em sede e momentos oportunos, que não em demanda
previdenciária em curso, já que não cabe à Justiça Federal ‘conferir’ a
correção dos dados ali lançados. (...) compete ao requerente instruir o feito
de maneira a comprovar suas alegações (art. 333, I, do CPC), ônus do qual
não se desincumbiu a parte autora. (...)."(Turma Regional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, IUJEF 5002632-
46.2012.404.7112/RS, julgamento em 18/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE
ESPECIAL. FRENTISTA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO OU
PPP. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o
magistrado entende que a prova acostada aos autos é suficiente para dirimir
a controvérsia, considerando desnecessária ou inócua a oitiva de
testemunhas para julgamento da causa ou a produção de prova técnica. 2.
Eventual inconformismo do autor com as informações constantes dos
formulários previdenciários deve ser equacionado pelo segurado em sede e
momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. (...)
(Primeira Turma Recursal/RS - Recurso Cível 5003558-58.2016.404.7121,
Relator: ALESSANDRA FAVARO, Data de Julgamento: 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS.
AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Inexiste
cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de perícia
judicial quando constam nos autos elementos suficientes ao convencimento
do julgador. 2. O mero inconformismo da parte autora com os dados
constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário atinentes ao agente
agressivo ruído, não é capaz de invalidá-los, pois tais informações são
prestadas pela empresa com base nos laudos que produz, existindo
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importantes efeitos que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na
esfera penal decorrente de eventual prestação de informações inverídicas. 3.
Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita
a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do
trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. (...).
497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine
intervallo). (TRF-4 - AC 5017305-54.2015.4.04.7107, Relator Des. Fed.
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E
SUA CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por
necessidade de realização da perícia judicial para constatação do alegado
trabalho em atividade especial, pois a legislação previdenciária impõe ao
autor o dever de apresentar os formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e
atualmente pelo PPP, emitidos pelos empregadores, descrevendo os trabalhos
desempenhados, suas condições e os agentes agressivos a que estava
submetido. 2. Em respeito ao limite objetivo do recurso, sob pena de
ocorrência de julgamento ultra petita, e violação ao Art. 142, do CPC, deixo
de apreciar a matéria de fundo, uma vez que a irresignação do autor
restringiu-se à instrução probatória. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC
0002928112014403611, Relator Des. Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3
Judicial 1 06/09/2017)

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial
judicial e depoimento pessoal do autor não merece acolhimento porque a legislação
previdenciária prevê (art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91), como forma de
comprovação da atividade especial, a expedição de formulário pela própria
empregadora, dentro do regramento estabelecido pela Entidade Social e embasado
em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho. (TRF 4ª Região, AC 2003.72.00.0012204, D.E. 10/01/2007).

O Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição no Espírito Santo reconhece a
competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamação trabalhista com
objetivo de retificar o PPP:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RETIFICAÇÃO DO PPP
(PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. A retificação do PPP pelo ex-empregador
amparada na alegação de labor em condições insalubres é questão de ordem
eminentemente trabalhista, cuja competência se insere no art. 114, I, da CF.
Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento para determinar o
retorno dos autos à Vara de origem. (TRT 17ª Região - RO
00016794020175170002, Relator MARCELLO MANCILHA, Data de
Publicação: 03/09/2018)
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RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP).
O pedido de retificação de guia do PPP, ainda que destinado à prova junto a
órgão da Previdência Social, relaciona-se a uma obrigação decorrente do
contrato de trabalho, logo, está abrangido pela competência da Justiça do
Trabalho prevista no art. 114, I, da CF. (TRT 17ª Região - RO
00010989120185170001, Relator MÁRIO RIBEIRO CANTARINO NETO,
Data de Publicação: 03/07/2019)

5.2. No julgamento da Pet. n. 10.262 pelo STJ, firmou-se o
entendimento de que “trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço
especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base
nos dados existentes no LTCAT”. Entretanto, o julgado ressalvou que a apresentação
do laudo técnico seria necessária “quando idoneamente impugnado o conteúdo do
PPP”.

5.3. No caso dos autos, havia uma dúvida fundada sobre a efetiva
exposição do autor ao agente ruído, já que o PPP juntado no ev. 01, PPP9, fls. 03-05,
e que registra a exposição a 87,69 dB, o que superaria o limite de 80 dB vigente na
época, conflita com o juntado no ev. 38, ANEXO5, fls. 01-02, que registra a
inexistência de estudos de levantamentos ambientais correspondentes ao
período/setor/função/atividades nele descritas. Instada a apresentar o laudo técnico
que embasou os referidos PPPs, a Vale S/A confirmou que não havia registros
ambientais relativos ao período de 01.02.1985 a 31.01.1988 (ev. 38, ANEXO2, fl.
02).

5.4. Diante desse cenário, considerando que a exposição a ruído
necessita de medição e que, conforme consignado na sentença, compete à Justiça do
Trabalho a ação voltada para suprir a ausência de laudo técnico ou a  falta de
emissão e de entrega de PPP, por serem obrigações acessórias do contrato de
trabalho, o capítulo da sentença ora impugnado deve ser mantido.

5.5. Prejudicado o pedido de reafirmação da DER, dado que inalterada
a situação jurídica do autor após a sentença.

6. Recurso do INSS.

6.1. O recurso inominado do INSS, a pretexto de impugnar o
reconhecimento de tempo especial reproduz argumentação padronizada e genérica,
que se resume a uma compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência
atinentes aos temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação real aos
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precisos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos motivos do
indeferimento administrativo, quando eles já foram rejeitados na sentença, não
denota impugnação específica.

6.2. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a
exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da
sentença recorrida. É o que se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do
princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação específica acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência do pressuposto recursal “regularidade
formal”. É o que também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo.

6.3. Por esses motivos, voto por não conhecer do recurso inominado
do INSS. 

7. INSS isento de custas processuais. Condeno o INSS ao pagamento
de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001490754v4 e do código CRC
d3431cec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:29 

5013381-63.2019.4.02.5001 500001490754 .V4 JES10745© JES10745

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 391



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 95/377

RECURSO CÍVEL Nº 5026415-08.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a conceder aposentadoria
por tempo de contribuição ao autor. Em suas razões, pede a exclusão da multa diária
de R$ 100,00, fixada  na sentença para o caso de descumprimento de tutela de
urgência.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso do INSS, e não se manifestou sobre a intenção do INSS, manifestada nas
razões recursais, de desistir do recurso caso o autor concorde com a exclusão da
multa diária.

VOTO

3. Quanto à impugnação à multa diária fixada na sentença,
esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e
agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às
ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras
ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga
enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-
se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das
astreintes, para o caso de descumprimento. Entretanto, entendo ser razoável a
previsão de multa diária no valor fixado (R$ 100,00), motivo pelo qual a mantenho
para o caso de comprovação de desobediência.

4. Isenção de custas processuais. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.
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5. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001500399v2 e do código CRC
4d0cb124. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003819-78.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DOMARIO POLE (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade.

A r. sentença julgou improcedente o pedido por entender como não
cumprido o período de carência (evento 36).

Recorreu a parte autora pugnando pela reforma do julgado tendo em
vista a comprovação de vínculo empregatício através de reclamação trabalhista
(evento 40).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A r. sentença dirimiu a lide com base na seguinte fundamentação, no
ponto que importa ao presente voto:

“(...) Quanto ao segundo requisito, a carência, a parte autora precisava completar
180 contribuições mensais. O INSS computou apenas 159 contribuições mensais
(Evento 34, fl. 27).

A Carteira de Trabalho apresentada pelo autor não apresenta a data final do
vínculo empregatício mantido junto à empresa Serraria Itabunense Ltda. Há
apenas o registro do início do labor, que ocorreu em 01/11/1982 (Evento 1,
CTPS8).

Analisando o extrato do CNIS anexado no Processo Administrativo (Evento 34, fl.
23), verifica-se que a última remuneração auferida pelo autor na referida empresa
ocorreu no mês de dezembro de 1993.

Ocorre que a parte autora alega em sua inicial que, na data da propositura do
presente processo, ainda estava trabalhando para a citada empresa.
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Para corroborar sua alegação, sustenta que, em 30/12/2016, foi realizada prova
pericial do tempo de serviço prestado pelo Requerente à Serraria Itabunense,
assim como proferida sentença nos autos da RT nº 0000462-10.2016.5.05.0461,
que tramitava na Comarca de Itabuna/BA, no sentido de reconhecer o
referido vínculo.

Da análise da documentação coligida aos autos pelo autor, infere-se que a perícia
realizada na Reclamação trabalhista tinha como finalidade avaliar as
circunstâncias em que o autor trabalhava na empresa, para averiguar se o labor
ocorreu em condições enquadradas como insalubres e periculosas (Evento 1,
LAUDO3).

Não há nos autos nenhum documento apto a comprovar que o autor manteve o
vínculo empregatício com a referida empresa após o mês de dezembro de 1993.

Sendo assim, tem-se que a parte autora ainda não completou as 180 contribuições
mensais para fins de carência.”

 

Pois bem. Observa-se que o autor juntou aos autos cópia da sentença
trabalhista (bem como do acórdão que conformou a mesma) em que foi reconhecida
a existência de vínculo empregatício do autor no período de 01/11/1982 a
02/09/2015 (evento 40).

A jurisprudência consolidada do STJ e da TNU entende que a sentença
trabalhista pode ser considerada início de prova material quando se apoia em
elementos de prova da atividade laborativa, como ocorreu no caso em tela,
mesmo não tendo a Autarquia Previdenciária integrado a lide. Confira-se:

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

 

No caso dos autos, para além da sentença trabalhista apresentada
pela parte autora, há anotações pretéritas na CTPS do demandante e no próprio
CNIS, o que constitui, a meu ver, conjunto probatório suficiente para comprovação
do cumprimento da carência necessária para a obtenção da Aposentadoria por Idade
requerida.

Vale ser observado que o mesmo empregador contra o qual foi movida
a reclamatória trabalhista (Rômulo Leão) já havia registrado o vínculo formal da
autora para o período de 06/08/2014 a 17/12/2018 (evento 1, 6, fl. 06), vindo apenas
a reconhecer posteriormente em Juízo a real extensão de tal vínculo a contar de
07/07/2001 até 07/07/2016, sendo tal fato robustamente corroborado pela prova
oral produzida no presente feito (evento 40).

Note-se que a referida sentença trabalhista também condenou os
empregadores ao recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes ao
período reconhecido, mantendo-se, assim, o equilíbrio atuarial e financeiro previsto
no art. 201 da Constituição da República, tornando-se impossível a Autarquia não
ser atingida pelos efeitos reflexos daquela demanda.

Quanto à questão da apresentação em Juízo de documentos não
colacionados ao processo administrativo, coaduno-me ao posicionamento
jurisprudencial de que a instrução insuficiente do PA não é capaz de se sobrepor ao
direito adquirido do segurado ao cômputo de determinado tempo de serviço, visto
que este já estaria incorporado ao patrimônio jurídico do mesmo independentemente
de apenas ter sido comprovado posteriormente. Nesse sentido:
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PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A 1991.
CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE
AGIR. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. HIDROCARBONETOS. PROVA INSUFICIENTE.
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL.
CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. DATA DE
INÍCIO DO BENEFÍCIO. (...) 13. O termo inicial do benefício e
seus efeitos financeiros devem retroagir à DER se comprovado que nessa data o
segurado já implementara as condições necessárias à obtenção do benefício de
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, ainda que necessária a
complementação de documentos e o acesso à via judicial para ver devidamente
averbado o tempo de serviço. (...) (TRF4 5018313-72.2010.4.04.7000, TRS/PR, Rel.
Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, 14.12.2017)  PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE
ENSEJADORA DO RECURSO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL
DOS EFEITOS FINANCEIROS. (...) 3. Quanto à data de início do benefício, em
face da documentação juntada quando do ingresso do pedido na esfera
administrativa, suficiente a ensejar a concessão do benefício já naquela
oportunidade, e, ainda, em vista do que prevê o disposto no art. 54 c/c o art. 49, II,
da Lei de Benefícios, deve ser a partir da data de entrada do requerimento. O
reconhecimento da especialidade, ou seja, de uma situação fática, equivale ao
reconhecimento de um direito adquirido que já estava incorporado ao patrimônio
jurídico do trabalhador na época da prestação. Logo, o reconhecimento não altera
a condição que já estava presente na DER.  (...) (TRF4 5019689-
84.2015.4.04.7108, 6ª T., Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, 15.12.2017)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A
AGENTES QUÍMICOS NOCIVOS. HIDROCARBONETOS. DATA INICIAL DO
BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. . (...) 6. O termo
inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários deve ser a data da
entrada do requerimento administrativo, pois desde esse termo os requisitos para
gozo do direito já se faziam presentes, não obstante o reconhecimento só tenha
ocorrido posteriormente.  (...) (TRF4 5089355-36.2014.4.04.7100, 5ª T., Rel. Des.
Federal Luiz Carlos Canalli, 27.11.2017) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EFEITOS FINANCEIROS.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO JÁ INCORPORADO AO
PATRIMÔNIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O
cerne da controvérsia gira em torno do termo inicial dos efeitos financeiros da
revisão da aposentadoria, se deveria dar-se a partir da citação na ação judicial ou
da concessão do benefício. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
termo inicial dos efeitos financeiros da revisão corresponde à data da concessão do
benefício, uma vez que o deferimento da ação judicial de revisão representa o
reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do
segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição.
Precedentes: REsp 1.719.607/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe 2/8/2018, REsp 1.738.096/SP, Segunda Turma, Relator Ministro
Herman Benjamin, DJe 28/11/2018, REsp 1.539.705/RS, Segunda Turma, Relator
Ministro Og Fernandes, DJe 17/4/2018. 3. O acórdão recorrido não se alinha ao
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posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que tem o segurado direito à
revisão de seu benefício de aposentadoria desde o requerimento administrativo,
pouco importando se, naquela ocasião, o feito foi instruído adequadamente. (AgInt
no REsp 1795829/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 05.09.2019)

 

Sem custas nem verba honorária, ante o provimento do recurso.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença no sentido de JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO, condenando o INSS a: AVERBAR em nome da parte autora o período de
01/11/1982 a 02/09/2015 como tempo comum, inclusive para fins de carência;
CONCEDER ao demandante o benefício previdenciário de Aposentadoria por
Idade, com DIB em 20/11/2015 (data da DER); PAGAR, após o trânsito em julgado
e respeitada a prescrição quinquenal, os atrasados acrescidos de juros desde a
citação e correção monetária desde o pagamento devido, conforme índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, tudo nos termos da fundamentação supra.
Concedo a tutela de urgência, para determinar que o INSS implante o benefício no
prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001443494v3 e do código CRC
9a4d0b9c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007036-47.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: REINILDE CAROLINA WAGENMACKER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural, indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido ante a falta de carência
necessária (evento 22).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
concedido o benefício de aposentadoria por idade híbrida (evento 40).

A parte ré apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do
recurso (evento 44).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que a Lei nº 11.718/08 introduziu no
sistema previdenciário brasileiro um tipo de benefício que permite ao segurado
mesclar período urbano com período rural para completar a carência mínima
exigida, nos seguintes termos:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do
art. 11.

5007036-47.2020.4.02.5001 500001431980 .V3 JES10763© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 394



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 103/377

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do
art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus
ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher."

Portanto, existem atualmente duas possibilidades de aposentadoria
por idade para os trabalhadores rurais: aquela para os casos em que tenha sido
comprovado o exercício de atividade rural no período anterior ao requerimento
administrativo, com requisito etário de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) para mulheres, e outra para a hipótese em que seja necessária a
soma do tempo de labor rural com períodos de contribuição urbana para se
alcançar a carência exigida e assim fazer jus ao benefício nomeado pela doutrina de
aposentadoria por idade híbrida, na qual a idade mínima fica elevada para 65
(sessenta e cinco) e 60 (sessenta) anos respectivamente para homens e mulheres.

Vale trazer à baila o seguinte julgado elucidativos sobre o tema:

"EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART.
48, §§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO
DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO
RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE.

(...) 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a
inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por
idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais
que migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm
período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os
trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º
e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). (...) 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão
dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles
trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente
períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo
segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao
atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu
trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão
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de o curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de
vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei
11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a
situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de
trabalho campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes
das lides do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim,
a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei
8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das
relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente trabalharam e
repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. (...)11. Assim, seja qual for a predominância do labor misto no período
de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se
aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que
cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. (...) 15. Se os arts.
26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para
fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor
campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da carência
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o
recolhimento das contribuições. (...)"

(STJ - Resp 1407613/RS - Rel. Min. HERMAN BENJAMIM - Segunda Turma - DJe
28/11/2014)

Destaque para a revisão de entendimento feita pela Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais em razão da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos REsp 1674221/SP e
1788404/PR: 

Tema 168 TNU - “(Tese firmada no Tema 1007/STJ): O tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida
por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos
termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor
misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

(TNU, PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP, Acórdão transitado em julgado
em 06/07/2020)

Nesses termos, entende-se que o objetivo da modificação legislativa
foi enfrentar a realidade vivida por inúmeros trabalhadores que iniciaram suas vidas
dedicando-se a atividades no meio rural e posteriormente passaram ao meio urbano,
necessitando da devida proteção legislativa para ver computado tal período para fins
de carência previdenciária.
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No caso dos autos, observa-se que a parte autora pleiteia a averbação
do período de 17/05/1970 a 30/10/1983 como tempo rural na qualidade de segurada
especial. A sentença de piso, por sua vez, reconheceu apenas o exercício de
atividade rural no período de 16/05/1972 a 25/01/1979 em regime de economia
familiar, deixando de considerar o período anterior a 16/05/1972 tendo em vista a
autora possuir menos de 14 anos de idade, bem como o período posterior a
25/01/1979 por entender ausente a comprovação de continuidade no labor
campesino após o matrimônio da recorrente.

Pois bem.

Verifica-se que a parte autora juntou aos autos início razoável de
prova material referente ao período rural alegado, em especial: Certidão do INCRA
acerca de propriedade rural em nome do pai da autora referente ao período de
12/1965 a 1991; Certificado de Isenção do serviço militar do pai da autora, datada
de 25/04/1972, onde consta a profissão do mesmo de lavrador; Certidão do Cartório
de 1º Oficio da Comarca de Afonso Claudio/ES, onde consta que o pai d autora era
proprietário do imóvel rural na localidade de Rancho Dantas, Brejetuba-ES, desde a
data de 04/12/1961; Certidão de Nascimento do filho da autora, datada de
07/06/1980, onde consta profissão de seu esposo como lavrador; Declaração do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brejetuba/ES atestando que a autora exerceu
atividade rural no período de 17/05/1970 até 24/01/1979 em regime de economia
familiar e de 25/01/1979 até 30/10/1983 como meeira (evento 1, PROCADM7/8).

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

Outrossim, observa-se que a Turma Nacional de Uniformização
(TNU), desde a edição da Súmula n. 5, em 2003, fixou a tese de que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários”.
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E tendo a prova testemunhal produzida em Juízo sido segura e
harmônica no sentido que a demandante exerceu atividades rurais desde a infância,
não há por que se desconsiderar o período anterior aos 14 anos da mesma.

No tocante ao período posterior ao matrimônio da autora, tem-se que
há documento contemporâneo indicando a profissão de lavrador do cônjuge
(certidão de nascimento do filho em comum), sendo o labor rural corroborado ainda
por Declaração de Sindicato e Termo escrito de testemunha.

Desta feita, entendo que assiste razão à recorrente na medida em que
todo o período alegado (17/05/1970 a 30/10/1983) deve ser averbado como tempo
de atividade rural.

E efetivando-se a soma do período acima (13 anos, 05 meses e 18 dias)
com os períodos urbanos já computados pelo INSS na seara administrativa (05 anos,
07 meses e 09 dias – evento 6, PROCADM8), chega-se à conclusão de que a autora
completou a carência necessária de 180 (cento e oitenta) meses para a obtenção da
Aposentadoria por Idade Híbrida.

Tendo em vista que a demandante implementou o requisito etário em
16/05/2018, deve ser concedido o benefício desde a DER (18/05/2018).  

Sem condenação em custas ou verba honorária, ante o provimento do
recurso.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar o INSS a: AVERBAR em
nome da parte autora/recorrente o período de 17/05/1970 a 30/10/1983 como tempo
de atividade rural; CONCEDER à mesma o benefício previdenciário de
aposentadoria por idade híbrida, com DIB em 18/05/2018 (DER); PAGAR, após
o trânsito em julgado, os atrasados acrescidos de juros desde a citação e correção
monetária desde o pagamento devido, conforme índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal e nos termos da fundamentação supra. Concedo a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência, devendo o INSS implantar o benefício
no prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001431980v3 e do código CRC
b475bf1a. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001284-79.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: EDMUNDO SANTOS SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
(evento 14, SENT1 e evento 28, SENT1) que julgou procedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade.

2. Em suas razões, alega que “a anotação em Carteira de Trabalho e
Previdência Social tem presunção ‘juris tantum’, ou seja, não é prova absoluta e
pode ser refutada mediante prova em contrário, e não constitui prova plena do
exercício de atividade em relação à Previdência Social” e que “qualquer vínculo que
apareça na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) da parte autora e não
conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS -, não pode ser
considerado, a não ser que comprovado documentalmente de forma adequada”. Com
base nesses argumentos, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente. Subsidiariamente, pede a fixação do prazo de 45 dias úteis para o
cumprimento de tutela de urgência e a exclusão da multa diária ou a sua redução.

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

VOTO

4. A sentença determinou a averbação do tempo de serviço objeto do
recurso inominado do INSS nos seguintes termos:

A parte autora pleiteia a averbação do período de trabalho de 04/03/2003 a
15/01/2015 junto a ROSTAND REINE CASTELLO reconhecido por meio de
sentença proferida pela Justiça Trabalhista.

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego
por outros meios de prova.
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O autor juntou aos autos cópia da Reclamação Trabalhista sentença proferida na
Justiça do Trabalho (evento 1, PROCADM9) em que houve a homologação de
acordo com reconhecimento do referido vínculo.

O reconhecimento do tempo de serviço no exercício de atividade laborativa urbana,
comprovado através de sentença judicial proferida em Juízo Trabalhista e
transitada em julgado, constitui documento de fé pública, hábil como início
razoável de prova documental destinada à averbação do tempo de serviço.

Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença
trabalhista pode ser considerada como início de prova material, desde que fundada
em elementos que demonstrem o labor exercido na função e os períodos alegados
pelo trabalhador; tornando-se, dessa forma, apta a comprovar o tempo de serviço
enunciado no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ainda que a Autarquia
Previdenciária não tenha integrado a respectiva lide.

Em que pesem as alegações do INSS,  não pode ser prejudicado pela inadimplência
tributária de seu ex-empregador, uma vez que o segurado empregado não tem
responsabilidade pelo recolhimento, mas sim o empregador. Por isso, o
reconhecimento de tempo de contribuição de segurado empregado só depende da
comprovação da existência do vínculo de emprego.

Ressalto inexistir indício de fraude. Considero provado o exercício de atividade
remunerada pela autora na condição de empregada, com consequente vínculo de
filiação previdenciária obrigatória. A parte autora tem direito à averbação do
tempo de serviço referente ao período de 04/03/2003 a 15/01/2015.

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

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

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

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

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

7. No caso dos autos, reforçam os argumentos da sentença o fato de
que houve confissão espontânea, por escrito, do reclamado na ação trabalhista
(evento 1, INF7, fl. 39) e o fato de que a afirmação de recolhimento de contribuições
previdenciárias feita pelo reclamado, relativas ao período reconhecido, não
foi impugnada pelo INSS (evento 1, INF7, fls. 63, 65, 67 e 68). Dessa forma, a
sentença deve ser mantida, neste ponto, pelos fundamentos ora expostos.
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8. Quanto ao prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida
na sentença, o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo dispõe que “o prazo para
cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado
em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a
sistemática de intimação do sistema processual utilizado”.

9. Em relação ao valor da multa diária, esclareço que pelo tempo em
que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz
integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela
Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que era
necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e
praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo
que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de
descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade
no último valor fixado (R$ 1.000,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001439262v5 e do código CRC
5b1a51cf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001963-91.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ILMA SANTOS VENTURI OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade híbrida, indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido, ante a falta de
carência necessária (evento 31).

Recorreu a parte ré alegando a impossibilidade do cômputo de
períodos em gozo de auxílio doença para fins de carência (evento 36).  

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
reconhecido o tempo rural de 01/01/1966 a 06/01/1978 e concedido o benefício de
aposentadoria por idade híbrida (evento 42).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que a Lei nº 11.718/08 introduziu no
sistema previdenciário brasileiro um tipo de benefício que permite ao segurado
mesclar período urbano com período rural para completar a carência mínima
exigida, nos seguintes termos:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do
art. 11.

5001963-91.2020.4.02.5002 500001440067 .V3 JES10763© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 396



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 113/377

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do
art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus
ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher."

Portanto, existem atualmente duas possibilidades de aposentadoria
por idade para os trabalhadores rurais: aquela para os casos em que tenha sido
comprovado o exercício de atividade rural no período anterior ao requerimento
administrativo, com requisito etário de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) para mulheres, e outra para a hipótese em que seja necessária a
soma do tempo de labor rural com períodos de contribuição urbana para se
alcançar a carência exigida e assim fazer jus ao benefício nomeado pela doutrina de
aposentadoria por idade híbrida, na qual a idade mínima fica elevada para 65
(sessenta e cinco) e 60 (sessenta) anos respectivamente para homens e mulheres.

Vale trazer à baila o seguinte julgado elucidativos sobre o tema:

"EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART.
48, §§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO
DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO
RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE.

(...) 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a
inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por
idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais
que migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm
período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os
trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º
e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). (...) 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão
dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles
trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente
períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo
segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao
atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu
trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão
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de o curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de
vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei
11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a
situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de
trabalho campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes
das lides do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim,
a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei
8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das
relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente trabalharam e
repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. (...)11. Assim, seja qual for a predominância do labor misto no período
de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se
aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que
cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. (...) 15. Se os arts.
26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para
fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor
campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da carência
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o
recolhimento das contribuições. (...)"

(STJ - Resp 1407613/RS - Rel. Min. HERMAN BENJAMIM - Segunda Turma - DJe
28/11/2014)

Destaque para a revisão de entendimento feita pela Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais em razão da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos REsp 1674221/SP e
1788404/PR: 

Tema 168 TNU - “(Tese firmada no Tema 1007/STJ): O tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida
por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos
termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor
misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

(TNU, PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP, Acórdão transitado em julgado
em 06/07/2020)

Nesses termos, entende-se que o objetivo da modificação legislativa
foi enfrentar a realidade vivida por inúmeros trabalhadores que iniciaram suas vidas
dedicando-se a atividades no meio rural e posteriormente passaram ao meio urbano,
necessitando da devida proteção legislativa para ver computado tal período para fins
de carência previdenciária.
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No caso dos autos, observa-se que a parte autora pleiteia a averbação
do período de 01/01/1966 a 06/01/1978 como tempo rural na qualidade de segurada
especial.

Conforme exposto na r. sentença, verifica-se a ausência de interesse
em relação ao período de 01/01/1966 a 31/12/1967 tendo em vista que o mesmo não
consta do requerimento administrativo (evento 1, PROCADM9), restando assim
impossibilitada a sua análise na esfera judicial conforme entendimento sedimentado
na jurisprudência (STF - RE 631.240).

Em relação ao período de 01/01/1968 a 06/01/1978 verifica-se que a
parte autora juntou aos autos início razoável de prova material, em especial:
Certificado de cadastro/Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR em nome do
genitor da parte autora com data de vencimento para 25/11/1991 (Evento 10,
PROCADM1, fls.16); Carteira do Sindicato dos trabalhadores rurais de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, com data de matricula em 08/04/1976, em nome do pai da autora
(Evento 10, PROCADM1, fls.17); Certidão de casamento dos genitores da autora,
contraído em 28/12/1935, onde o pai da autora é qualificado como lavrador (Evento
10, PROCADM1, fls. 19).

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

E tendo a prova testemunhal produzida em Juízo sido segura e
harmônica no sentido que a demandante exerceu atividades rurais desde a infância,
entendo que deve ser averbado tal período rural em favor da autora.

No tocante ao recurso da parte ré, não há o que se prover. Tendo
havido o efetivo recolhimento de contribuições nos interregnos anteriores e
posteriores aos períodos de benefício por incapacidade (evento 1, CNIS7), é
possível computar os mesmos tanto como tempo de contribuição como para fins de
carência, estando tal entendimento sumulado pela Turma Nacional de
Uniformização, in verbis:
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Súmula nº 73 – “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como
tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos
nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.”

Desta feita, somando-se o tempo de atividade rural ora reconhecido
(10 anos e 05 dias) com os períodos urbanos já computados pelo INSS na seara
administrativa (07 anos, 10 meses e 03 dias), chega-se à conclusão de que a autora
completou a carência necessária de 180 (cento e oitenta) meses para a obtenção da
Aposentadoria por Idade Híbrida.

Tendo em vista que a demandante implementou o requisito etário em
01/01/2014, deve ser concedido o benefício desde a DER (08/04/2019).  

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto por CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DANDO PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para reformar a sentença
e condenar o INSS a: AVERBAR o período de 01/01/1968 a 06/01/1978 em nome
da autora como tempo de atividade rural; CONCEDER à mesma o benefício
previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, com DIB em 08/04/2019
(DER); PAGAR, após o trânsito em julgado, os atrasados acrescidos de juros desde
a citação e correção monetária desde o pagamento devido, conforme índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e nos termos da fundamentação
supra Concedo a tutela de urgência, para determinar que o INSS implante o
benefício no prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001440067v3 e do código CRC
17c92de1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031815-66.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LUZIA DE ASSUMPCAO BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição mediante o cômputo de períodos especiais não reconhecidos pelo
INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo os períodos de
01/06/1996 a 25/02/2008 e 02/05/2013 a 20/03/2019 como tempo de atividade
especial e concedendo o benefício pleiteado (evento 28).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para
desconsideração dos períodos especiais e, consequentemente, indeferimento do
benefício (evento 34).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que a definição e a comprovação da
natureza especial de atividades para fins de cobertura previdenciária, após inúmeras
alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960 que
instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de
atividade especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do
segurado com a classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de
março de 1964, ou nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979.
Havia presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos - salvo para ruído e
calor, que exigem medição - para as profissões enquadradas. A jurisprudência
permite o reconhecimento como tempo especial de atividades não enquadradas nos
decretos, desde que comprovada a exposição aos agentes nocivos de forma habitual
(TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia (STJ, REsp n.
600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);
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b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado
comprovar a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário
demonstrar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou
intermitente e que o segurado trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período
equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial.

Em resumo, até 28/04/1995, data de entrada em vigor da Lei n.
9.032/1995, o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria
profissional nos decretos mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou de
forma habitual, ainda que intermitente (Súmula nº 49 da TNU), sob condições
especiais. A partir de 29/04/1995, passou a ter de comprovar o trabalho sob
condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração
como tempo especial pretendesse.

A comprovação do tempo de serviço em condições especiais de
29/04/1995 a 05/03/1997 era feita por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou
DIRBEN 8030. A partir de 06/03/1997, data de entrada em vigor do Decreto n.
2.172, de 5 de março de 1997, até 31/12/2003, passou a ser exigido laudo técnico e
de 01/01/2004 em diante a comprovação é realizada mediante apresentação de Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-
09.3801.7.07.4134).

Cumpre estabelecer que a comprovação do exercício de atividade em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador
rege-se pela lei vigente à época da prestação do serviço e não pela lei vigente à
época da produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao direito
adquirido.

Tal entendimento tem lastro na jurisprudência pátria, que vê na
contagem de tempo de serviço em condições especiais um direito subjetivo que se
incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada,
tornando-se impassível de ser atacado por norma superveniente que torne mais
dificultosa a sua prova sob pena de violação do direito adquirido protegido pela
carta de princípios em seu art. 5º, XXXVI. Nesse sentido, vale transcrever o
seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
ATIVIDADE RURAL EXERCIDA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.
ATIVIDADE URBANA EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 28 DA LEI
9.711/98. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPORTE FÁTICO
DESSEMELHANTE. RECURSO ESPECIALCONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
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tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente
prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do
trabalhador. A lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de
serviço não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do
direito adquirido. 2. Se a legislação anterior exigia a comprovação da exposição
aos agentes nocivos, mas não limitava os meios de prova, a lei posterior, que passou
a exigir laudo técnico, tem inegável caráter restritivo ao exercício do direito, não
podendo ser aplicada a situações pretéritas. 

(STJ - RESP 200200147709, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ Data
05/02/2007). 

No mesmo sentido, o § 1º do art. 70 do Decreto nº 3.048/99 dispõe, in
verbis, que “a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob
condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da
prestação do serviço”.

Assim, observa-se que os agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos considerados para fins de aposentadoria especial encontram-se previstos
na legislação da época da atividade, a saber: a) até 05/03/1997, o Decreto n.
53.831/1964 e os Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06/03/1997 a
06/05/1999, o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997; c) a partir de 07/05/1999, o
Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência
Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes nocivos não é taxativo, podendo o
autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou através de perícia (TNU
0008484-51.2015.4.01.3900).

Essas são as premissas gerais que, em conjunto com aquelas
particulares exigidas pelo caso concreto, irão orientar o julgamento do mérito.

Pois bem.

Os PPPs apresentados pela parte autora informam que esta trabalhou
durante os períodos controvertidos na função de Auxiliar de Serviços
Gerais (evento 1, PPP15 E 16), com exposição a agentes biológicos (vírus e
bactérias) e químicos (produtos de limpeza).

Quanto à exposição da autora a agentes biológicos, importa dizer que
o PPP goza de presunção de veracidade relativa que pode ser infirmada por indícios
objetivos de imprecisão nos assentos nele contidos. Seguindo essa linha de
raciocínio, muito embora o PPP registre exposição a agente previsto no anexo IV, do
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Decreto 2.172/97, a descrição das atribuições da autora na função de auxiliar de
serviços gerais não permite concluir que ela se expunha de forma habitual e
permanente ao agente nocivo conforme indicado na legislação de regência. 

Nesse ponto, é importante frisar que o tempo de trabalho permanente a
que se refere o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 é aquele continuado, não
eventual ou intermitente, o que não implica obrigatoriamente que o trabalho seja
realizado sob risco ininterrupto durante toda a jornada. Ocorre que a profissiografia
contida no PPP apresentado pela demandante não caracteriza que a exposição
ao agente biológico era intrínseca ao desenvolvimento do trabalho habitual.

Nesses termos foi firmada tese quanto ao Tema nº 211 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, in verbis:

Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes
biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de
acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou
da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada. (PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500/SE – Acórdão publicado em
17/12/2019, Trânsito em Julgado em 12/02/2020)

A mesma linha de raciocínio foi seguida recentemente pela TNU na
fixação da tese referente ao Tema nº 238:

"Para fins de reconhecimento do tempo especial de serviço dos trabalhadores de
serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares é exigível a
prova de exposição aos agentes biológicos previstos sob o código 1.3.2 do quadro
anexo ao Decreto nº 53.831/64, que deve ser realizada por meio dos
correspondentes laudos técnicos e/ou formulários previdenciários, não se admitindo
o reconhecimento por simples enquadramento de categoria
profissional." (PEDILEF 0000861-27.2015.4.01.3805/MG – Acórdão com Trânsito
em Julgado em 13/10/2021) 

Assim, visto que a descrição das atividades desempenhadas pela autora
denota uma exposição descontínua ou eventual à nocividade apontada, não se
mostra possível o enquadramento do período em comento como especial.

Ademais, verifica-se que o PPP aponta para a utilização de EPI eficaz
para ambos os agentes relacionados (químicos e biológicos), o que também
descaracteriza a insalubridade nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do ARE nº 664335/SC com repercussão geral reconhecida, quando
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde ou integridade física, de modo
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que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de
neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão da
aludida aposentadoria. No mesmo julgamento o STF ressalvou apenas que tal
entendimento não se aplica ao segurado exposto agente nocivo ruído, para o qual a
utilização de EPI não descaracteriza o seu tempo de serviço especial, inexistindo
neutralização da insalubridade. Nesse sentido: 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART.
201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE
CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES
NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (...) 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser
a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes
sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos
trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares
do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a
valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196,
CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).
(...) 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A
Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção
Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o
uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para
descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à
perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com
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os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte
e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que
o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das
funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode
garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a
simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua
efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto
pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada
neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo
conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário. (STF - ARE 664335
LUIZ FUX DJe 12-02-2015)

 

Sem condenação em custas ou verba honorária, ante o provimento do
recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, reformando a sentença para desconsiderar a especialidade
dos períodos de 01/06/1996 a 25/02/2008 e 02/05/2013 a 20/03/2019 e, por
conseguinte, indeferir o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, nos
termos da fundamentação supra.  

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453898v2 e do código CRC
02cdae62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027823-97.2020.4.02.5001/ES

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

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à inexistência de início de
prova material do exercício de atividade rural. A autora pretendia a concessão de
aposentadoria por idade híbrida.

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material
relativo ao período de 25.05.1971 a 30.08.2008. Afirma que a prova consiste na
certidão de casamento, celebrado em 21.03.1987, na zona rural, e onde consta
lavrador como a profissão do marido da autora. Argumenta ainda que a prova oral
corroborou a prova documental. Ao final, pede a reforma da sentença para que o
pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. O argumento principal da sentença para não reconhecer o tempo
rural foi o seguinte:

Na hipótese dos autos, a idade mínima foi cumprida pela parte autora na ocasião
do requerimento administrativo, porquanto nascida em 25/05/1957.

Por sua vez, vejo que o único documento trazido pela requerente para amparar sua
pretensão foi a certidão de casamento datada de 21/03/1987, na qual seu esposo,
Edson Mantovani, é qualificado como lavrador. Nesse caso, há se considerar o
início de prova material frágil e inservível para fundamentar o pleito autoral.

Com efeito, não observo nenhum indício de que o pai da requerente tenha sido
lavrador, nem provas que possam demonstrar o tempo que ela, em tese, permaneceu
na roça após contrair matrimônio. Com efeito, a primeira testemunha ouvida em
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sede administrativa foi categórica em afirmar que a autora teve duas filhas gêmeas
na cidade de Vitória, local onde teria ficado por cerca de três anos.

Sendo assim, faltam documentos que possam servir como início de prova material
do trabalho rural  alegado, sobretudo após o parto das filhas da autora, eis que ela
supostamente teria regressado à lide no campo depois de residir por três anos aqui
na capital.

5. De fato, a autora apresentou somente o documento referido na
sentença e a prova oral colhida em justificação administrativa (evento 35,
RESJUSTADMIN1, fls. 39-43) foi imprecisa. Assim, como a autora, em suas
razões, não apresentou elementos capazes de justificar a reforma da sentença, ela
deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001437459v6 e do código CRC
937378b0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003708-12.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: CATARINA DE SENA SERAFINI COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando a
necessidade de suspensão do processo porque a decisão proferida no julgamento do
Tema n. 1007/STJ “foi objeto de RE interposto pelo INSS já admitido pela Vice-
Presidência do STJ que determinou, em decisão recente (25.6.2020), a manutenção
da suspensão de todos os processos que versem essa matéria”. 

VOTO

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

3. Embora o INSS não classifique a natureza do vício que alega
inquinar o acórdão, as razões do embargante se enquadrariam, em princípio, no
inciso II do art. 1.022 do CPC (“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”).

4. E, nesse sentido, não se constata qualquer omissão no acórdão.

5. Sobre a alegação de que o processo deveria ser suspenso, importa
dizer que, em decisão publicada em 26.06.2020, a Ministra Relatora do RE nos EDcl
no Recurso Especial n. 1.674.221, em cujos autos foi fixada a tese (tema 1007/STJ)
de que “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao
advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à
obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja
qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo”, determinou  “a manutenção da suspensão de todos os
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processos que versem sobre a mesma controvérsia somente em grau recursal, em
trâmite no âmbito dos Tribunais e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais”.

6. Entretanto, em 25.09.2020, o Plenário do STF reconheceu a
inexistência de repercussão geral da questão relativa à definição e ao preenchimento
dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista
no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, por não se tratar de matéria constitucional (RE n.
1281909 / Tema 1104/STF), de forma que a tese fixada pelo STJ no julgamento do
Tema 1007 pode ser aplicada e descabe a suspensão do processo. 

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001477768v2 e do código CRC
ff16a0a7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005794-50.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido (evento 19).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
concedido o benefício pleiteado (evento 24).

É o breve relatório, passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado que
o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser computado
para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o recolhimento,
exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma Nacional de
Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:

“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”
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Noutro quadrante, observa-se que o § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

No caso sob exame, cinge-se o ponto controvertido em saber se os
documentos apresentados pelo recorrente constituem início de prova material aptos
a serem ratificados por prova oral.

Observa-se que o INSS reconheceu na via administrativa 169 meses de
atividade rural para fins de carência (evento 8, PROCADM3), referente aos
períodos de 19/09/1997 a 18/03/2005 e 01/11/2014 a 31/07/2020, tendo alegado a
ausência de documentos contemporâneos para não reconhecer todo o interregno
declarado pelo autor, desde 30/09/1990.

A Autarquia Previdenciária tomou por base documento juntado ao PA
comprovando o beneficiamento de café pelo autor em 19/09/1997 (evento 8,
PROCADM3, fl. 40) como marco inicial para reconhecimento da atividade rural.
Ocorre que a Súmula nº 14 da TNU estabelece que “para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”, e a Primeira
Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a
tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior
à data do início de prova material, desde que corroborado por prova testemunhal
idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU
admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da prova
documental (Pedilef. n. 50055646920144047004)

Outrossim, observa-se que foi apresentado pelo demandante
Declaração de Sindicato Rural acerca do exercício de atividade rural por todo o
período alegado (evento 8, PROCADM3, fls. 22/23), documento este que também se
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mostra capaz de configurar razoável início de prova material apta a ser ratificada por
prova oral, nos termos da jurisprudência majoritária:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL.
CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE INTEGRANTE DO
GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO
AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. 

(...) 2. O STJ entende que a declaração do sindicato de trabalhadores rurais, ou
mesmo a carteira de filiação, erige-se em documento hábil a sinalizar a
condição de rurícola de seu titular, constituindo início de prova material. 3. O
juízo acerca da validade e eficácia dos documentos apresentados como o início de
prova material do labor campesino não enseja reexame de prova, vedado pela
Súmula 7/STJ, mas sim valoração do conjunto probatório existente (AgRg no REsp
1.309.942/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 20/3/2014, DJe 11/04/2014). 4. Recurso Especial provido.

(STJ, RESP - RECURSO ESPECIAL – 1650305, Órgão Julgador – Segunda Turma,
Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJE DATA:12/05/2017)

 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA.
PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL DO "DE CUJUS". PARA A DEMONSTRAÇÃO DA
ATIVIDADE RURAL, NA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL, MISTER
QUE A  PROVA MATERIAL SEJA CORROBORADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL. REAFIRMAÇÃO DA ADMISSÃO
DA DECLARAÇÃO DE SINDICATO DE TRABALHADOR RURAL (ART. 106,
III, DA LEI N. 8.213/91) COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO
TRABALHO RURAL, PRÓPRIO AO SEGURADO ESPECIAL. REMESSA DOS
AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO JULGAMENTO, COM ANÁLISE
DA PROVA TESTEMUNHAL, FICANDO AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
VINCULADAS AO ENTENDIMENTO DA TNU SOBRE A MATÉRIA DE DIREITO
(QUESTÕES DE ORDEM NS. 6 E 20, DA TNU).

(TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) nº 0043567-
25.2010.4.01.3700, Rel. CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE,
Data 22/08/2018)

 

Desta feita, concluo que deveria ter sido oportunizada à parte autora a
produção de prova oral a fim de que a prova documental apresentada pudesse ser
corroborada por testemunhos colhidos em Juízo.
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Assim, restando configurado o cerceamento do direito de defesa,
mostra-se necessária a anulação da sentença com retorno dos autos à Vara de origem
para que seja realizada audiência de instrução e proferido novo julgamento.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária.

Por estes fundamentos, voto por CONHECER DO RECURSO e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença proferida no
presente feito e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453624v3 e do código CRC
8a8721ce. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003184-03.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARLENE DE OLIVEIRA PELANDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido por não comprovação da
carência necessária (evento 16).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral (evento 21).

VOTO

Inicialmente, convém recordar que o trabalhador rural somente passou
a ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei,
os ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado que
o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser computado
para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o recolhimento,
exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma Nacional de
Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:

“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”
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Noutro quadrante, observa-se que o § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004)

No caso concreto, quadra registrar que o objeto da demanda já foi alvo
de processo judicial anterior (nº 5000350-95.2018.4.02.5005), conforme apontado
em sede de contestação, no qual foi proferida sentença com os seguintes termos:

 “(...) Cabe destacar que em análise ao extrato do CNIS que ora junto aos autos,
constato que a autora, dentro do período de carência, exerceu atividade de
costureira entre 01/03/2004 a 31/08/2006, o que, inclusive, foi confirmado por esta
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quando de seu depoimento pessoal, o que me leva concluir que a autora não prestou
trabalho rural nesse período.

Frisa-se que em momento anterior ao labor prestado como costureira (2004/2006)
não há prova documental de que a autora exerceu a atividade rurícola, sendo
assim, não poderá ser computado como período de carência, para a concessão da
aposentadoria por idade rural.

Em relação ao trabalho rural supostamente exercido entre os anos de 2007 a 2017
(requerimento administrativo), nota-se que este interregno não seria suficiente para
a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, pois a carência que a
parte autora deveria comprovar é de 180 meses (15 anos). Ou seja, mesmo que
eventualmente comprovada a atividade rural no período, a carência - um dos
requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural - não seria atingida.

Assim, em que pese existir contrato de comodato comprovando o labor rural da
autora a partir de 2007, este não se faz necessário ser analisado, tendo em vista
que nada alteraria o julgamento do mérito deste feito, por não preencher a carência
necessária para a concessão do benefício (15 anos), ficando ressalvada a sua
apreciação em outra demanda.

Deste modo, em que pese à prova oral produzida em audiência, concluo que, diante
da precária documentação apresentada, a autora não logrou êxito em comprovar o
cumprimento de toda a carência exigida na condição de segurada especial em
regime de economia familiar até o momento de implemento do requisito etário, e do
requerimento administrativo, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.”

 

A parte autora alega a inexistência de coisa julgada em virtude de ter
apresentado novo requerimento administrativo perante o INSS.

Ocorre que não assiste razão à recorrente, uma vez que o novo pedido
de aposentadoria por idade feito na via administrativa tem por base a alegação de
trabalho rural no mesmo período analisado no feito anterior.

Assim, tendo a sentença prolatada no processo anterior adentrado no
mérito da causa e feito a análise de parte do período em relação ao qual ora se
requer novamente a averbação, não há como se afastar a ocorrência da coisa julgada
material. Nesse sentido, vale citar julgado do Superior Tribunal de Justiça
elucidativo sobre o tema:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. POR IDADE.
EXTENSÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO . REsp 1.352.721. IMPOSSIBILIDADE DE ABRIR NOVA
DISCUSSÃO EM VIRTUDE DE PROVA NOVA.
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I - A questão controversa diz respeito à extensão da coisa julgada nas lides
previdenciárias. II - No caso dos autos, a segurada alega que o seu pedido foi
inicialmente julgado improcedente em ação anteriormente ajuizada, mas que agora,
diante de novo conjunto probatório, entende que faz jus ao benefício. III - Ora, nos
termos do art. 508 do CPC/15 (art. 474 do CPC/73), com o trânsito em julgado
reputa-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. IV - Assim, a
existência de prova nova não tem o condão de abrir nova
possibilidade de discussão sobre questão já decidida. V - Isto porque vigora na
legislação processual civil brasileira o trânsito em julgado determinado pelo
resultado do processo. Diferentemente seria se o trânsito em julgado fosse
secundum eventum probationis, ou seja segundo o resultado da prova, em que,
alcançada nova prova, poderia o autor propor nova ação. VI - Tal debate foi
travado no REsp 1.352.721, submetido ao rito do art. 543-C, do
Código de Processo Civil, em que se rejeitou proposta do Min. Mauro Campbell
para que a tese adotada fosse no sentido de que, na ausência de prova constitutiva
do direito previdenciário, o processo seria extinto com fulcro no artigo 269, I, do
CPC, com julgamento de mérito, sendo a coisa julgada material secundum eventum
probationis. VII - A tese adotada, diferentemente, foi no sentido de que a ausência
de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283
do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267,
IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação
(art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa (REsp
1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016) VIII - Ora, no caso dos
autos, pelo que se infere o processo inicialmente interposto, e que ocasionou a
litispendência, teve o seu mérito julgado (fl. 157): IX - Sendo assim, e tendo em
vista a tese adotada nesta e. Corte, tenho que a existência de nova prova não
possibilita a rediscussão da questão, por força do disposto no art. 508 do CPC/15.
X - Não se está aqui a dizer que a decisão que inicialmente negou provimento ao
pedido está certa ou errada, mas o fato é que houve decisão de mérito, em que o
acórdão recorrido relata não insuficiência de provas, mas sim ausência de direito,
o que obsta a proposição de nova ação com a alegação de que agora há a
existência de um conjunto probatório aprimorado. Como se sabe, a coisa julgada
não está relacionada à verdade ou justiça, mas sim à estabilidade jurídica. No
mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1484654, Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe. de 04/05/2016. XI - Agravo interno improvido.”

(STJ, AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– 1122184, Segunda Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJE Data
09/04/2018)

 

Por outro lado, tem-se que a sentença supracitada deixou de analisar
o período posterior ao ano de 2007, fazendo expressa ressalva quanto à
possibilidade de apreciação do mesmo em nova demanda, razão pela qual passo à
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análise do mesmo.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora apresentou início
de prova material em relação ao interregno em questão, a saber: Contrato de
Comodato em nome da demandante e seu esposo, com data de início em 17/06/2007
e vigência durante 20 anos; Declarações de ITR em nome da autora (EVENTO 1,
PROCADM4).

A prova material foi ratificada pela prova oral produzida em Juízo no
processo anterior (nº 5000350-95.2018.4.02.5005), a qual tomo por emprestada para
subsidiar a presente análise por economia processual.

Desta feita, entendo como comprovada a atividade rural da
demandante no período de 17/06/2007 a 29/06/2020 (DER).

Haja vista que o somatório do período ora reconhecido (13 anos e 17
dias) não perfaz o mínimo de 180 meses de carência necessária para a obtenção do
benefício de Aposentadoria por Idade, faz jus a recorrente apenas à averbação do
tempo para cômputo futuro.

Sem custas ou verba honorária, ante o provimento parcial do recurso.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE o pedido e condenar o INSS a averbar em favor da autora o período de
17/06/2007 a 29/06/2020 como tempo rural, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001436865v3 e do código CRC
02eccf90. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003524-53.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA BASILIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, tendo em vista a
descontinuidade do trabalho rural e o não cumprimento da carência no período
anterior ao requerimento administrativo (evento 26).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
concedido o benefício previdenciário pleiteado ou o benefício de Aposentadoria por
Idade Híbrida, com reafirmação da DER (evento 33).

É o sucinto relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A r. sentença dirimiu a lide com base na seguinte fundamentação:

“(...) A CTPS do autor realmente contém vários vínculos como segurado
empregado, tanto em atividades rurais como em atividades urbanas.

O trabalhador rural empregado não faz jus ao cômputo desse período como
segurado especial, porque essa qualificação do segurado especial requer que o
trabalho da terra se dê em regime de economia familiar, sem que o segurado preste
serviço mediante remuneração do empregador.

Ademais, o requerente manteve vários vínculos de outra natureza, como
empregado, de 1998 em diante, trabalhando para empregadores do ramo de
construção civil e também de extração de pedras.

Os vínculos como empregado de tais atividades vão de 2000 a 2017, conforme
CPTS e contagem de tempo de contribuição feita pelo INSS (evento 16, processo
administrativo 6, fls. 90).
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O requerimento da aposentadoria como segurado rural especial foi feito em
02/07/2019, de forma que o período de trabalho em regime de economia familiar
não se dá, integralmente, no período “imediatamente anterior” à DER, como exige
a legislação (ar. 39, I e art. 48 §2º da Lei 8.213/91). Não importa que o requerente
faça a prova de atividade rural nos idos dos anos 80 e 90, ou na sua infância. O que
interessa é a comprovação de carência como segurado especial antes da DER ou de
se completar a idade.

Como o autor manteve vários vínculos de outra natureza nesse intervalo, o requisito
legal não foi atingido.”

 

Conforme bem assentado, há que se ressaltar o fato de a parte autora
ter exercido atividades de caráter urbano por diversos períodos ao longo dos anos
(mais de 36 meses entre 2000 e 2017 – evento 16, OUT2), impede a concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural, tendo em vista a perda da qualidade
de segurado especial. Nesse sentido vale citar os seguintes julgados:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO
COMPROVADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a
descaracterização da atividade rural e a perda da qualidade de segurado quando a
interrupção de período laboral é superior à assinalada pela legislação
previdenciária. 2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não
detém, no período imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o
tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento firmado em
recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 3. Agravo interno
a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1590573 PR 2016/0080944-2, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/09/2018)

 

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE RURAL POR PRAZO SUPERIOR AO
LIMITE DO PERÍODO MÁXIMO DE GRAÇA (36 MESES).
DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL.
CÔMPUTO DOS PERÍODOS RURAIS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora reconhecidos os períodos rurais de 27/10/1974 a 31/12/1984 e de
01/01/2004 a 27/10/2017, houve descontinuidade do labor rural no período
compreendido entre 1984 e 2004, ou seja, superior a 36 meses - período máximo
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legalmente admitido como período de graça - o que impossibilita a soma dos
períodos anteriores e posteriores. 2. Assim, não havendo prova da atividade rural
por prazo superior ao limite do período máximo de graça (36 meses), opera-se a
descaracterização da qualidade de segurada especial, o que inviabiliza o cômputo
de períodos rurais anteriores. 3. Recurso da parte ré integralmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50010970920184047133 RS 5001097-
09.2018.4.04.7133, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de
Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS)

Assim, não restando comprovado o exercício de atividade rural
contínua no período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento
administrativo ou mesmo ao implemento do requisito etário, não é possível a
concessão da Aposentadoria por Idade Rural, nos termos da súmula nº 54 da TNU,
bem como da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 642 do STJ, in
verbis:

TNU - “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o
tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento
da idade mínima.”

 

“O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer
seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural,
preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e
idade.”  

(STJ – Resp 1.354.908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, DJe 10/02/2016)

Contudo, observa-se que na data da sentença a parte autora já havia
implementado a idade mínima para fazer jus ao benefício da Aposentadoria por
Idade Híbrida (65 anos).

Assim, há que se analisar a possibilidade de os períodos urbanos e
rurais serem somados para fins de concessão de aposentadoria conforme pleiteado
pelo recorrente, ainda que o implemento do requisito etário somente tenha sido
alcançado após a DER original. Nesse sentido preceitua a tese firmada no âmbito do
STJ por ocasião do julgamento do Tema 995, in verbis:
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“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933
do CPC/2015, observada a causa de pedir.”

Pois bem. No que tange à concessão de aposentadoria por idade
híbrida, observa-se que a Lei nº 11.718/08 introduziu no sistema previdenciário
brasileiro um tipo de benefício que permite ao segurado mesclar período urbano
com período rural para completar a carência mínima exigida, nos seguintes termos:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do
art. 11.

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do
art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus
ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher."

Portanto, existem atualmente duas possibilidades de aposentadoria
por idade para os trabalhadores rurais: aquela para os casos em que tenha sido
comprovado o exercício de atividade rural no período anterior ao requerimento
administrativo, com requisito etário de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) para mulheres, e outra para a hipótese em que seja necessária a
soma do tempo de labor rural com períodos de contribuição urbana para se
alcançar a carência exigida e assim fazer jus ao benefício nomeado pela doutrina de
aposentadoria por idade híbrida, na qual a idade mínima fica elevada para 65
(sessenta e cinco) e 60 (sessenta) anos respectivamente para homens e mulheres.

Vale trazer à baila o seguinte julgado elucidativos sobre o tema:
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"EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART.
48, §§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO
DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO
RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE.

(...) 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a
inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por
idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais
que migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm
período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os
trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º
e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). (...) 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão
dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles
trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente
períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo
segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao
atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu
trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão
de o curto período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de
vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei
11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a
situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de
trabalho campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes
das lides do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim,
a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei
8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das
relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente trabalharam e
repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder
Judiciário. (...)11. Assim, seja qual for a predominância do labor misto no período
de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se
aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que
cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. (...) 15. Se os arts.
26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para
fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor
campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da carência
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o
recolhimento das contribuições. (...)"

(STJ - Resp 1407613/RS - Rel. Min. HERMAN BENJAMIM - Segunda Turma - DJe
28/11/2014)

Destaque para a revisão de entendimento feita pela Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais em razão da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos REsp 1674221/SP e
1788404/PR: 
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Tema 168 TNU - “(Tese firmada no Tema 1007/STJ): O tempo de serviço rural,
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida
por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos
termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor
misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

(TNU, PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP, Acórdão transitado em julgado
em 06/07/2020)

Nesses termos, entende-se que o objetivo da modificação legislativa
foi enfrentar a realidade vivida por inúmeros trabalhadores que iniciaram suas vidas
dedicando-se a atividades no meio rural e posteriormente passaram ao meio urbano,
necessitando da devida proteção legislativa para ver computado tal período para fins
de carência previdenciária.

Assim, considerando-se a soma dos períodos urbanos e rurais já
computados pelo INSS em favor do autor (264 meses em 02/07/2019, conforme
resumo de cálculo do PA – evento 16, PROCADM6, fl. 91), chega-se à conclusão de
que o mesmo já possuía a carência necessária para obtenção da aposentadoria por
idade híbrida na época em que implementou o requisito etário (02/06/2021 - 65
anos).

Vale dizer que não há que se falar em julgamento extra ou ultra
petita no caso em tela pelo simples fato de ter sido requerido benefício
previdenciário diverso na inicial. Vejamos a melhor jurisprudência acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL Nº 1966353 - MG (2021/0337806-4) DECISÃO (...) A
questão jurídica está em saber se o Tribunal a quo incorreu em julgamento ultra
petita. No tocante à caracterização de julgamento ultra petita, é sabido que o
processo civil previdenciário contém características peculiares, uma delas consiste
em ter por objeto, em regra, direito subjetivo fundamental, razão pela qual
legitima-se com mais ênfase a instrumentalidade do processo para ser alcançada
prestação jurisdicional célere e exequível. Outrossim, a jurisprudência do STJ já
assentou que não há falar em julgamento ultra ou extra petita no processo civil
previdenciário. Colacionam-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA E REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. 1. Em relação à
propositura com fulcro no art. 485, V, do CPC, a Ação Rescisória por violação de
literal disposição de lei só é cabível quando a interpretação conferida pelo acórdão
rescindendo for teratológica, revelando total descompasso com a jurisprudência
amplamente predominante à época do julgado. 2. É firme o posicionamento do
STJ, de que em matéria previdenciária deve flexibilizar a análise do pedido
contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra
petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. Precedentes:
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(AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 29/4/2013) e (AgRg no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, DJe 17/11/2008). 3. Recurso Especial não provido. (REsp
1.499.784/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/2/2015)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
DIVERSO. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA
POR IDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. 1. Em
matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição
inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de
benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos
legais do benefício deferido. Precedentes. 2. O Tribunal a quo reformou a sentença
que havia concedido à autora o benefício de aposentadoria por invalidez.
Considerando a perda dessa qualidade e a implementação de outros requisitos, lhe
foi deferida a aposentadoria por idade, nos termos da Lei n. 10.666/03, a contar de
24.07.2008. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 574.838/SP, Segunda
Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/10/2014) PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REQUERENDO CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO QUE CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE. GARANTIA DE
MELHOR BENEFÍCIO AO SEGURADO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. O Direito
Previdenciário não deverá ser interpretado como uma relação de Direito Civil ou
Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao
hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Este deve, também, ser um dos nortes da
jurisisdição previdenciária. 2. É firme a orientação desta Corte de que não
constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a
inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial,
concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos, tendo em
vista a relevância da questão social que envolve a matéria. Precedentes: 3. Agravo
Regimental do INSS desprovido. (AgRg no REsp 1.320.249/RJ, Primeira Turma,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2/12/2013) PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARACTERIZAÇÃO DA INCAPACIDADE
LABORATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/91.
OBSERVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. 1. O pedido feito com a instauração da
demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não
podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a
denominação "dos pedidos", devendo ser levado em consideração, portanto, todos
os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. 2. O
juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs
expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente
de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o
acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos
do artigo 45 da Lei 8.213/91. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Desembargador
Convocado do TJ/RS Vasco Della Giustina, DJe 6/2/2012) Assim, o acórdão
recorrido não merece retoque, pois não há que se falar em julgamento ultra petita,
considerando que o processo civil previdenciário está embasado no princípio da
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primazia da realidade dos fatos, objetivando a efetivação dos direitos fundamentais
de proteção social, e, por fim, o acertamento da decisão judicial. Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, IV, do CPC/2015 c/c o artigo 255, § 4º, II, do RISTJ, nego
provimento ao recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários
advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da
parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, percentual esse
justificado pelo tempo decorrido entre a interposição do recurso e julgamento e a
complexidade da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal devem
ser observados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator.

(STJ - REsp: 1966353 MG 2021/0337806-4, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 24/11/2021)

 

Sem condenação em custas ou verba honorária, ante o provimento do
recurso.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar o INSS a: CONCEDER o
benefício previdenciário de aposentadoria por idade híbrida à parte autora, com
DIB em 02/06/2021 (Data do implemento do requisito etário); PAGAR, após o
trânsito em julgado, os atrasados acrescidos de juros desde a citação e correção
monetária desde o pagamento devido, conforme índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal e nos termos da fundamentação supra. Concedo a tutela
de urgência, para determinar ao INSS que implante o benefício no prazo de 30 dias
úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001463934v3 e do código CRC
247714a5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009405-14.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALEZIA DAS GRACAS BERMOND GALVANI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido pelo entendimento de não
cumprimento do período de carência (evento 42).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral ante o reconhecimento da atividade rural
alegada nos 180 meses anteriores à DER (evento 46).

É o sucinto relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado
que o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser
computado para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o
recolhimento, exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma
Nacional de Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:

“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”
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Noutro quadrante, observa-se que o § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

No caso dos autos, a r. sentença de piso julgou improcedente o pedido
com base no entendimento de que, embora a autora tenha desenvolvido atividades
rurais, o fato de ter recebido salário proveniente de vínculo urbano lhe retira a
qualidade de rurícola.

Ocorre que, no caso dos autos, entendo que a parte autora apresentou
início razoável de prova material de que exerceu atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo (30/11/2018), a saber:
Contrato de Comodato Rural referente ao período de 01/09/1993 até a DER;
Declaração de ITR da propriedade na qual desenvolveu as atividades rurais; fichas
cadastrais junto ao sistema público de saúde registrando a função de lavradora da
requerente; registro em CTPS na qualidade de trabalhadora rural para o período de
01/07/2009 a 13/07/2013, dentre outros (evento 3, PROCADM1).
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Ademais, a prova testemunhal produzida em sede de Justificação
Administrativa (evento 32) mostrou-se convincente e harmônica com os demais
elementos presentes nos autos, corroborando o exercício de atividade rurícola pela
demandante no período alegado.

Vale ressaltar que os períodos urbanos registrados no CNIS da autora
são quase na totalidade anteriores ao período de atividade rural que se pretende
averbar para fins de cumprimento da carência nos 180 meses anteriores à DER,
havendo apenas um ínfimo lapso de caráter urbano dentro desse período (07/2006 a
08/2006), o que não impede a concessão do benefício pleiteado conforme alegado
no recurso do réu, porquanto o art. 143 da lei 8.213/91 permite a descontinuidade
do trabalho campesino desde que não supere o prazo previsto na legislação de
regência. Nesse sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO
COMPROVADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a
descaracterização da atividade rural e a perda da qualidade de segurado quando a
interrupção de período laboral é superior à assinalada pela legislação
previdenciária. 2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não
detém, no período imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o
tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento firmado em
recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 3. Agravo interno
a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1590573 PR 2016/0080944-2, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/09/2018)

 

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE RURAL POR PRAZO SUPERIOR AO
LIMITE DO PERÍODO MÁXIMO DE GRAÇA (36 MESES).
DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL.
CÔMPUTO DOS PERÍODOS RURAIS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora reconhecidos os períodos rurais de 27/10/1974 a 31/12/1984 e de
01/01/2004 a 27/10/2017, houve descontinuidade do labor rural no período
compreendido entre 1984 e 2004, ou seja, superior a 36 meses - período máximo
legalmente admitido como período de graça - o que impossibilita a soma dos
períodos anteriores e posteriores. 2. Assim, não havendo prova da atividade rural
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por prazo superior ao limite do período máximo de graça (36 meses), opera-se a
descaracterização da qualidade de segurada especial, o que inviabiliza o cômputo
de períodos rurais anteriores. 3. Recurso da parte ré integralmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50010970920184047133 RS 5001097-
09.2018.4.04.7133, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de
Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS)

Assim, restando comprovado o exercício de atividade rural no
período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento
administrativo ou ao requisito etário (ambos em 2018), mostra-se possível a
concessão da Aposentadoria pretendida, nos termos da súmula nº 54 da TNU bem
como da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 642 do STJ, in verbis:

TNU - “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o
tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento
da idade mínima.”

 

“O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer
seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural,
preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e
idade.”  

(STJ – Resp 1.354.908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, DJe 10/02/2016)

 

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

Dessa forma, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a r. sentença para JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO e condenar o INSS a: AVERBAR em nome da parte autora/recorrente o
período de 01/04/2003 a 30/11/2018 como tempo de atividade rural; CONCEDER à
demandante o benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade Rural, com
DIB em 30/11/2018 (data da DER); PAGAR, após o trânsito em julgado, os
atrasados acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o
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pagamento devido, conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, tudo nos termos da fundamentação supra. Concedo a tutela de urgência,
para determinar que o INSS implante o benefício no prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001456370v3 e do código CRC
07889fbb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003153-86.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUIS GADEIA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido por não cumprimento do
período de carência (evento 21).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral mediante averbação de todo o período
laborado na área rural, (evento 27).

VOTO

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

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
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especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

No caso dos autos, o autor juntou aos autos como início de prova
material: CTPS com anotação de vínculos como braçal, tratorista, safrista, vaqueiro
e trabalhador rural referente aos de 1982, 1996/1997, 2008, 2009, 2010/2011, 2012 e
2013/2014 (Evento 1, CTPS8); fichas de matrícula escolar dos filhos com anotação
da profissão do autor como lavrador nos anos de 1987, 1989, 1998 e 2009 (Evento
1, ANEXO9).

Outrossim, a prova testemunhal colhida em Juízo (evento 18) se
mostrou convincente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos
autos. Vale dizer, ainda, que não há no CNIS do autor qualquer registro de vínculo
urbano.

Assim, mostra-se possível o reconhecimento da atividade rural
desenvolvida pelo autor desde 1982 até 2014 (ano de implemento do requisito
etário), o que torna possível a concessão da Aposentadoria por Idade nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 642 do STJ, in verbis:

“O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer
seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural,
preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e
idade.”  

(STJ – Resp 1.354.908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, DJe 10/02/2016)

No mesmo sentido reza a súmula nº 54 da TNU:

“Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento
da idade mínima.”

Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios,
em razão do provimento do recurso.
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Dessa forma, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a r. sentença para JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO e condenar o INSS a: AVERBAR em nome da parte autora/recorrente o
período de 1982 a 2014 como tempo de atividade rural; CONCEDER ao
demandante o benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade Rural, com
DIB em 25/06/2020 (data da DER); PAGAR, após o trânsito em julgado, os
atrasados acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o
pagamento devido, conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, tudo nos termos da fundamentação supra. Concedo a tutela de urgência para
determinar que o INSS implante o benefício no prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001456735v3 e do código CRC
a4cf3891. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003531-36.2020.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: GENI LUXINGER BUSS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a
conceder à autora o benefício pleiteado com DIB em 11/03/2020 (evento 15).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado improcedente o pleito autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento
do recurso.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado
que o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser
computado para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o
recolhimento, exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma
Nacional de Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:

“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”
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Noutro quadrante, observa-se que o § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

No caso dos autos, a autora apresentou autodeclaração referente ao
período de atividade rural (evento 6, OUT16), bem como documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho
rurícola, dentre eles: formal de partilha de um imóvel rural, datado de 28/06/1993,
constando a autora como um dos herdeiros; notas fiscais de comercialização de
produtos agrícolas entre 2005 a 2020; declaração de aptidão ao PRONAF em 2002;
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Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; Imposto Territorial Rural, Cadastro junto à
Secretaria Municipal de Saúde de Vila Valério na condição de lavradora (Evento 6,
OUTROS).

Sobre a ausência de prova testemunhal, importa dizer que a Lei
nº 13.846/2019 alterou a Lei nº 8.213/1991 e modificou a forma como o segurado
especial deve comprovar o exercício de atividade rural. Para o período anterior a
01.01.2023, o § 2º do art. 38-B da Lei n. 8.213/1991 estabeleceu, como regra
transitória, que 

"(...) o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por
meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos
do art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos,
na forma prevista no regulamento." 

Dessa forma, em Juízo, permite-se que o segurado comprove a sua
qualidade de segurado especial valendo-se de autodeclaração ratificada por
entidades públicas credenciadas ou de autodeclaração ratificada por prova
material (art. 55, § 3º e art. 106, ambos da Lei n. 8.213/1991), caso em que se
torna dispensável a prova testemunhal, como ocorreu no presente feito.

Há que se ressaltar, ainda, que o fato de a parte autora ter exercido
atividade de caráter urbano por curto período (01/12/2000 a 05/06/2001 – evento
12, OUT5), não impede a concessão do benefício de aposentadoria por idade
rural, tendo em vista que não se caracterizou a perda da qualidade de segurado
especial neste interstício. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO
COMPROVADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a
descaracterização da atividade rural e a perda da qualidade de segurado quando a
interrupção de período laboral é superior à assinalada pela legislação
previdenciária. 2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não
detém, no período imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o
tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento firmado em
recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 3. Agravo interno
a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1590573 PR 2016/0080944-2, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/09/2018)
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EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE RURAL POR PRAZO SUPERIOR AO
LIMITE DO PERÍODO MÁXIMO DE GRAÇA (36 MESES).
DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL.
CÔMPUTO DOS PERÍODOS RURAIS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora reconhecidos os períodos rurais de 27/10/1974 a 31/12/1984 e de
01/01/2004 a 27/10/2017, houve descontinuidade do labor rural no período
compreendido entre 1984 e 2004, ou seja, superior a 36 meses - período máximo
legalmente admitido como período de graça - o que impossibilita a soma dos
períodos anteriores e posteriores. 2. Assim, não havendo prova da atividade rural
por prazo superior ao limite do período máximo de graça (36 meses), opera-se a
descaracterização da qualidade de segurada especial, o que inviabiliza o cômputo
de períodos rurais anteriores. 3. Recurso da parte ré integralmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50010970920184047133 RS 5001097-
09.2018.4.04.7133, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de
Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS)

Outrossim, importante destacar que o fato de algum membro da
família exercer atividade urbana não necessariamente descaracteriza a qualidade de
segurado especial do trabalhador rural. A descaracterização só acontece caso os
proventos decorrentes da atividade urbana sejam suficientes para prover as
necessidades de toda a família, tornando dispensável o trabalho rural como meio de
subsistência. Aplica-se a Súmula nº 41 da Turma Nacional de Uniformização: “A
circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade
urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”. No mesmo
sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC, que “o trabalho urbano de um dos membros do
grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados
especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a
subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias” (RESP
1.304.479, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 19/12/2012).

No presente caso, entendo que o extrato CNIS do marido da autora não
permite concluir pela prescindibilidade da renda advinda do trabalho rural para
sustento do grupo familiar (evento 12, OUT5), não restando descaracterizada,
portanto, a qualidade de segurada especial da autora.

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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Custas ex legis. Condeno o recorrente ao pagamento de verba
honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001506815v2 e do código CRC
3b99bced. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024999-68.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ROSINETE SCHEREDEL PAGUNG (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a
conceder à autora o benefício pleiteado (evento 42).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado improcedente o pleito autoral ou a anulação da sentença para que seja
determinada a emissão de CTC pelo Município perante o qual laborou a autora
(evento 47).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

O réu alega em sede recursal que o período reconhecido em sentença
(01/12/1992 a 02/12/2001) não pode ser averbado tendo em vista o fato de o
Município no qual trabalhava a autora não ter efetuado os devidos recolhimentos
previdenciários.

Contudo, observo que tal argumento já foi firmemente rechaçado pela
sentença de piso, nos seguintes termos:

 “(...)O CNIS registra vínculo com o Município de Itaguaçu, com início em
01/01/1992 e última remuneração em 12/1998. O registro, porém, está marcado
com o indicador PRPPS – vínculo de empregado com informações de Regime
Próprio (Servidor Público).

De acordo com a anotação aposta na CTPS da autora, ela tomou posse no cargo de
serviçal no Município de Itaguaçú, em 01/12/1992 (Evento 19, PROCADM1, fl.
28).
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A declaração de tempo de contribuição fornecida pelo Município de Itaguaçu
também informa que ela foi nomeada para prestar serviços na municipalidade, nos
períodos de 01/12/1992 a 02/12/2001, 03/12/2001 a 05/07/2001 e 06/07/2001 até a
presente data.

Ocorre que, de acordo com a declaração abaixo, embora Município de Itaguaçu
possua previsão de Regime Próprio da Previdência, nunca o instituiu. Desse modo,
foi sancionada Lei Municipal nº 896/2001 definindo que o servidor público
municipal será aposentado de acordo com as normas do RGPS, ou seja, os
servidores públicos municipais estão filiados ao RGPS (Evento 1, COMP6).

Como o vínculo de trabalho da autora com o Município de Itaguaçu sempre gerou
filiação ao RGPS, o tempo de contribuição correspondente ao período deve ser
computado na concessão da aposentadoria pleiteada sem necessidade de qualquer
providência complementar.

Assim, o período de 01/12/1992 a 02/12/2001, prestado ao Município de
Itaguaçú, deve ser computado para fins de concessão de benefício junto ao RGPS.
(...)”

 

Vale dizer que, estando devidamente comprovado o efetivo tempo de
serviço prestado pela parte autora, não pode a mesma ser prejudicada pela ausência
de recolhimentos previdenciários por parte do seu empregador, ainda que se trate de
ente municipal. Ademais, mostra-se descabido o pedido feito pelo recorrente de
condenação do Município de Itaguaçú a emitir a respectiva CTC do período em
questão, uma vez que o referido ente sequer figura como parte no presente feito,
ficando a cargo da Autarquia Previdenciária eventuais providências para futura
compensação.

Desta feita, não tendo o recurso da parte ré apresentado nenhum
elemento novo capaz de infirmar as conclusões exaradas no julgamento de piso e
por esta Relatoria ratificadas, entendo que deve ser mantida a sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Custas ex legis. Condeno o recorrente ao pagamento de verba
honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001461127v2 e do código CRC
fa203474. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000418-74.2020.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: ELINA TRINDADE DE ANDRADE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a
conceder à autora o benefício pleiteado (evento 49).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado improcedente o pleito autoral, ante o não cumprimento da carência
necessária (evento 56).

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento
do recurso (evento 61).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado
que o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser
computado para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o
recolhimento, exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma
Nacional de Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:
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“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”

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

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

5000418-74.2020.4.02.5005 500001460698 .V3 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 407



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 162/377

No caso dos autos, a autora apresentou documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho
rurícola, dentre eles: Certidão de casamento, na qual consta a profissão de seu ex-
marido como CAFEICULTOR, em 31/05/1996 (Evento 1 - PROCADM4 - Fl. 5);
Averbação referente ao divórcio da autora, ocorrido em (Evento 1 - PROCADM4 -
Fl. 6); Ficha da Secretaria Municipal de Saúde, datada em 31/08/2006, onde consta a
profissão da autora como LAVRADORA (Evento 1 - PROCADM4 - Fl. 65); Ficha
de Atendimento Médico Ambulatorial, em que consta o labor da Requerente
como LAVRADORA, registrada em 17/12/2014 (Evento 1 - PROCADM4 - Fl. 28);
Ficha de Matrícula no Município de Baixo Guandu, onde consta a profissão da
Requerente como LAVRADORA, emitida em 30/01/2015 (Evento 1 - PROCADM4
- Fl. 32); Ficha de atualização cadastral da agropecuária, em nome da Requerente,
registrada em 09/04/2015 (Evento 1 - PROCADM4 - Fl. 55); Contrato de
arrendamento rural (agropecuário) celebrado entre a Arrendatária (ora Autora) e o
Arrendador, Sr. Wilson Caetano Cassoli, constando que o pacto iniciou-se em
01/04/2015 (até 01/04/2027), documento datado em 01/04/2015 (Evento 1 -
PROCADM4 - Fls. 18/20); Identidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Baixo Guandu/ES, com data de filiação no dia 15/04/2015 (Evento 1 - PROCADM4
- Fl. 4 e 136).

Além disso, foi produzida prova oral convincente e segura conforme
depoimentos descritos na r. sentença de piso corroborando a prova material
apresentada (evento 45).

Outrossim, observa-se que o argumento trazido no recurso do réu
apontando a existência de empresa registrada em nome do filho da autora não tem o
condão de se sobrepor a todo o arcabouço probatório presente nos autos
comprovando o desempenho de labor campesino pela recorrida.

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Custas ex legis. Condeno o recorrente ao pagamento de verba
honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001460698v3 e do código CRC
384cfbe4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003549-57.2020.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: MARIA ANGELICA BOASQUIVES FELIX (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a
conceder à autora o benefício pleiteado (evento 27).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado improcedente o pleito autoral (evento 33).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado
que o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser
computado para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o
recolhimento, exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma
Nacional de Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:

“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”
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Noutro quadrante, observa-se que o § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

No caso dos autos, a autora apresentou documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho
rurícola, dentre eles: Escritura de compra e venda de imóvel rural informando a
profissão do marido da Requerente como AGRICULTOR, emitida em 09/02/1976
(Evento 1 – PROCADM4 - Fls. 10/13); Certidão de casamento informando a
profissão de PECUARISTA do marido da autora, registrada em 15/06/1983 (Evento
1 – CERTCAS7); Declaração de ITR em relação aos anos de 2003, 2004, 2005,
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2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, todos
em nome do marido da Autora (Evento 1 – PROCADM5, fls. 16/30); Contrato de
arrendamento de imóvel rural em nome da Autora, iniciando-se em 24/05/2016 e
com previsão de término para 24/05/2031 (Evento 1 – PROCADM4, fls.
24/27); Comprovante de inscrição da autora como produtora rural
em 31/05/2016 (Evento 1 – PROCADM4, fl. 29); Nota fiscal emitida
em 25/01/2018 em nome da autora constando os seguintes produtos: 30 (trinta) kg
de farelo de trigo, 50 (cinquenta) kg de farelo de soja e 25 (vinte e cinco) kg de sal
comum (Evento 1 – NFISCAL9 - Fl. 03); Ficha sanitária animal em nome da
Autora, registrada em 06/04/2018 (Evento 1 – PROCADM4, fl. 30).

 Além disso, foi produzida prova oral convincente e segura conforme
depoimentos descritos na r. sentença de piso, corroborando a prova material
apresentada (evento 23).

Quanto aos argumentos tecidos pelo recorrente, entendo que já foram
rechaçados pela sentença nos seguintes termos:

“(...) Assim, a alegação do INSS em sede de contestação não merece prosperar, já
que restou comprovado que o Sr. Alípio, além de ser proprietário de imóvel rural
exerceu o trabalho no campo, como atesta os referidos itens (II. I, II. III, II.
IV e II. V). 

Ainda, disse que o marido da autora sempre efetuou recolhimentos como
trabalhador urbano, tendo inclusive se aposentado como tal, o que se trata de uma
inverdade, pois, como se pode extrair do CNIS, não há nenhum vínculo urbano
existente. Ressalto, que este se aposentou na condição de contribuinte individual,
mas sempre laborou como rural, o que não afasta a condição de segurada
especial da Requerente.

Por fim, é possível verificar ainda, que a Cooperativa indicada no CNIS da Sra.
Maria Angelica é a Cooperativa Agropecuária de Ipanema LTDA - IND, em que
recolheu na condição de contribuinte individual, o que também não afasta a
concessão da benesse. (...)”

Assim, não tendo o recurso da parte ré apresentado nenhum elemento
novo capaz de infirmar as conclusões exaradas no julgamento de piso e por esta
Relatoria ratificadas, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Custas ex legis. Condeno o recorrente ao pagamento de verba
honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.
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Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001460988v2 e do código CRC
b5465661. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006586-04.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ERALDO DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido tendo em vista a
descontinuidade do trabalho rural e o não cumprimento da carência no período
anterior ao requerimento administrativo (evento 35).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que
concedido o benefício previdenciário pleiteado (evento 41).

É o sucinto relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A r. sentença dirimiu a lide com base na seguinte fundamentação na
parte que importa ao julgamento do recurso:

“ (...) No depoimento em audiência, alega que trabalha na lavoura. Que trabalhou
com empresa de sucata em Guarapari, e continuou trabalhando na roça nos
finais de semana. Que a esposa não trabalhava fora de casa.

O segundo informante afirma que ele ficou uns nos em Guarapari para cuidar dos
filhos e até 2 anos atrás o autor ainda trabalhava com reciclagem e que agora ele
deixou o trabalho de reciclagem para os filhos. Todavia, as demais informações
trazidas pelo informante não batem com os demais dados apontados pelo autor,
havendo contradição.

Embora a narrativa dos informantes ouvidos em audiência tenham sido no sentido
semelhante do alegado pela parte autora, nos termos da súmula 149 do Superior
Tribunal de Justiça, “a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação
da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.
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 Além disso, consta nos autos que o CNIS da parte autora possui  atividade
urbana de 29/03/2006 a 01/02/2007, 01/03/2007 01/03/2009  (Evento10,
PROCADM3, fl.69), fato que configura descontinuidade incompatível com a
concessão do benefício pretendido.”

 

Conforme bem assentado, há que se ressaltar o fato de a parte autora
ter exercido atividades de caráter urbano por longo período, impede a concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural, tendo em vista a perda da qualidade
de segurado especial. Há registros no CNIS do autor de vínculos urbanos entre
03/2006 e 03/2009 e de recolhimentos como contribuinte individual entre 2010 e
2019 (evento 1, CNIS8), além do depoimento colhido em Juízo por informante no
sentido de que o autor teria trabalhado com atividade fora da área rural até
recentemente. Nesse sentido, restou constatada a descontinuidade do labor rural,
valendo citar a respeito os seguintes julgados:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO
COMPROVADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a
descaracterização da atividade rural e a perda da qualidade de segurado quando a
interrupção de período laboral é superior à assinalada pela legislação
previdenciária. 2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não
detém, no período imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o
tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento firmado em
recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 3. Agravo interno
a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1590573 PR 2016/0080944-2, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/09/2018)

 

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE RURAL POR PRAZO SUPERIOR AO
LIMITE DO PERÍODO MÁXIMO DE GRAÇA (36 MESES).
DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL.
CÔMPUTO DOS PERÍODOS RURAIS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora reconhecidos os períodos rurais de 27/10/1974 a 31/12/1984 e de
01/01/2004 a 27/10/2017, houve descontinuidade do labor rural no período
compreendido entre 1984 e 2004, ou seja, superior a 36 meses - período máximo
legalmente admitido como período de graça - o que impossibilita a soma dos
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períodos anteriores e posteriores. 2. Assim, não havendo prova da atividade rural
por prazo superior ao limite do período máximo de graça (36 meses), opera-se a
descaracterização da qualidade de segurada especial, o que inviabiliza o cômputo
de períodos rurais anteriores. 3. Recurso da parte ré integralmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50010970920184047133 RS 5001097-
09.2018.4.04.7133, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de
Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS)

Assim, não restando comprovado o exercício de atividade rural no
período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento
administrativo (2020) ou mesmo ao implemento do requisito etário (2019), não é
possível a concessão da Aposentadoria por Idade pretendida, nos termos da súmula
nº 54 da TNU, bem como da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº
642 do STJ, in verbis:

TNU - “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o
tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento
da idade mínima.”

 

“O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer
seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural,
preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e
idade.”  

(STJ – Resp 1.354.908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, DJe 10/02/2016)

E tendo em vista que a parte autora ainda não possui a idade mínima
para fazer jus ao benefício da Aposentadoria por Idade Híbrida, deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em
razão da gratuidade da justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo
CPC.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001437077v2 e do código CRC
2dd40d49. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002367-42.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSELITA NUNES MACHADO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material,
corroborado pela prova testemunhal, de que exerceu atividade rural no período de
1975 a 1983, tempo suficiente para lhe assegurar a obtenção do benefício pleiteado.
Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o
limite de 55 anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria
por idade. A autora completou 55 anos de idade em 30.07.2018 (evento 1, RG5, fl.
02) e requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em 07.05.2019 (evento
8, PROCADM4, fl. 51). Resta cumprido, portanto, esse requisito.

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

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

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

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

11. O período de 30.07.1975 a 30.07.1983 abrange um intervalo que se
estende dos 12 aos 20 anos de idade da autora.

12. O período de 30.07.1981 a 30.07.1983 se estende dos 18 aos 20
anos de idade da autora. Em relação a esse intervalo, não consta dos autos início de
prova material em nome da autora. Como se exige, a partir da maioridade, início de
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prova material em nome do próprio segurado para se comprovar o tempo de serviço,
esse período não pode ser reconhecido como tempo rural.

13. Quanto ao período de 30.07.1975 a 29.07.1981, consta dos autos
início de prova material de que o pai da autora se dedicava à atividade rural. A prova
documental compreende um lapso descontínuo iniciado em 1956 e findo em 1995
(evento 1, CERTNASC10; evento 15, OUT4; evento 15, CERTOBT2; evento 15,
CERTCAS3; evento 25, DSINRURAL3, fl. 02). 

13.1. Sobre a prova testemunhal, a sentença consignou que “a prova
oral [não] foi relativa ao período que [a autora] pretendia comprovar”. Isso porque a
primeira testemunha declarou que conhecia a autora desde 1983; a segunda, que
conhecia a autora desde 1998; e, a terceira, que a conhecia desde 2019. Não tendo as
testemunhas presenciado os fatos objeto da prova oral, seus depoimentos não se
prestam nem a confirmar nem a refutar a prova documental.

14. Assim sendo, dado o acervo probatório documental juntado pela
autora, é possível o reconhecimento como tempo rural do intervalo de 30.07.1975 a
29.07.1981, mormente no caso dos autos, em que não existem indícios em sentido
contrário à pretensão da autora e não constam seja da CTPS da autora (evento 1,
CTPS8, fls. 01-21) seja dos cadastros de sistemas públicos, tais como o CNIS
(evento 8, OUT2, fls. 02-03), informações que contradigam seu alegado trabalho em
regime de economia familiar neste período.

15. A prova oral, especificamente o depoimento pessoal e a oitiva da
última testemunha, confirmou que a autora, nos períodos de entressafra, trabalhava
como diarista. Os vínculos urbanos existentes no CNIS da autora, dada a sua
pequena extensão, não importam ruptura com o meio rural, e os períodos de
atividade remunerada de até 120 dias por ano civil, bem como os que excedem um
pouco esse prazo, não descaracterizam a sua qualidade de segurada especial (TNU,
Pedilef n. 200870570011300), no caso concreto, dada o extenso histórico de labor
rural e vínculo com a roça demonstrados pela autora. 

16. Dessa forma, considerando-se todos os períodos de atividade rural
reconhecidos nesta demanda, a autora fazia jus ao benefício de aposentadoria por
idade rural na DER (07.05.2019).

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

5002367-42.2020.4.02.5003 500001446155 .V4 JES10745© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 410



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 175/377

18. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso da autora, para declarar como tempo rural o período de 30.07.1975 a
29.07.1981, bem como para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de
aposentadoria por idade rural com DIB na DER. Sobre as parcelas atrasadas
incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida
cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela
de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em favor da autora, a
ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001446155v4 e do código CRC
4885d90a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005063-54.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUZITANIA FERNANDES ROCHA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade formulado na
qualidade de segurada especial pescadora artesanal (art. 11, VII, “b”, da Lei n.
8.213/1991).

2. Em suas razões, alega cerceamento de defesa (ausência de prova
testemunhal) e que apresentou início de prova material de que exerceu atividade de
pescador artesanal pelo tempo necessário para obtenção do benefício de
aposentadoria por idade. Ao final, pede a anulação da sentença, com retorno dos
autos ao juízo de origem para produção de prova testemunhal, ou, subsidiariamente,
a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. A sentença apreciou todas as questões apresentadas pelas partes e
concluiu que não havia necessidade de complementação da prova porque aquelas já
produzidas nos autos eram aptas e suficientes para a formação da convicção do
órgão julgador. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

5. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbra a
ofensa apontada porque o juízo de origem apreciou o mérito com base em seu
convencimento decorrente da interpretação da prova produzida, que, segundo sua
valoração, revelava elementos impeditivos da qualidade de segurado especial, e que,
por si sós, conduziam à improcedência do pedido.
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6. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o
limite de 55 anos para as mulheres trabalhadoras rurais (pescador artesanal) fazerem
jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55 anos de idade em 28.11.2017
(evento 1, PROCADM3, fl. 08) e requereu o benefício de aposentadoria por idade
em 17.06.2020 (evento 1, PROCADM3, fl. 19). Resta cumprido, portanto, esse
requisito.

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

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

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

10. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).
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11. Conforme autodeclaração, a autora pretende ver reconhecido o
tempo rural compreendido entre 01.01.2000 a 01.03.2015 (ev. 11, COMP1, fl. 01).

12. A autora juntou início de prova material correspondente ao período
de 2000 a 2015 (ev. 1, COMP4, fl. 02; ev. 18, PROCADM3, fls. 19-20). Embora não
tenha havido a produção de prova testemunhal em juízo, as declarações (ev. 11,
COMP1, fl. 03; ev. 16, PROCADM3, fl. 16-18), equivalentes à prova testemunhal,
corroboram o exercício de atividade rural pela autora. Por esses motivos, o período
de 01.01.2000 a 01.03.2015 deve ser declarado como tempo rural.

13. Ressalte-se que o CNIS (ev. 16, PROCADM3, fl. 26) registra os
períodos de 04.09.2000 a sem data de término, bem como o período de 01.01.2004 a
31.01.2004 como vínculos de segurado especial. O vínculo com o Município de
Marataízes existente no CNIS da autora, dada a sua pequena extensão, não importa
ruptura com o meio rural (art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991). Por último, a
autora recebe auxílio por incapacidade temporária como segurada especial desde
13.06.2016 (ev. 16, PROCADM4, fl. 15).

14. Dessa forma, cumprido o tempo mínimo necessário de atividade
rural e preenchido o requisito etário, a autora faz jus à aposentadoria por idade rural
desde a DER, em 17.06.2020. Como a autora tem benefício de auxílio por
incapacidade temporária ativo (ev. 16, PROCADM4, fl. 15), e considerando que não
é permitido o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio por incapacidade
temporária (art. 124, I, da Lei n. 8.213/1991), o INSS deve cancelar o auxílio por
incapacidade temporária a partir da DER da aposentadoria e proceder ao desconto
dos valores correspondentes ao período em que houver concomitância de
pagamentos.

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

16. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da
autora, para declarar como tempo rural o período de 01.01.2000 a 01.03.2015, bem
como para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade
rural, com DIB na DER, devendo o INSS cancelar o auxílio por incapacidade
temporária a partir da DER da aposentadoria ora concedida e proceder ao desconto
dos valores correspondentes ao período em que houver concomitância de
pagamentos.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001497201v5 e do código CRC
ea12453d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000086-85.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RITA NEIA PARMAGNANI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. A
sentença, contudo, reconheceu o tempo rural compreendido entre 06.01.2014 até a
DER (19.10.2018).

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material,
corroborado pela prova oral, de que exerceu atividade rural em regime de economia
familiar pelo tempo necessário à concessão do benefício pleiteado. Ao final, pede a
reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso
II do § 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 55 anos para as mulheres
trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55
anos de idade em 03.06.2018 (evento 1, PROCADM5, fl. 04) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 19.10.2018 (evento 1, PROCADM7, fl. 40).
Resta cumprido, portanto, esse requisito.

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

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

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Os documentos juntados pela autora no evento 1, PROCADM5,
PROCADM6 e PROCADM7 configuram início de prova material do exercício de
atividade rural no período de 2004 a 2019. A declaração pessoal (ev. 1,
PROCADM5, fl. 14) e a justificação administrativa (ev. 19) confirmaram o
exercício do trabalho rural pela autora desde 2002.

10. Sobre o período de 01.05.2010 a 31.05.2010, em que a autora
recolheu como contribuinte individual, e o período de 08.09.2014 a 02.10.2014, em
que a autora trabalhou para o Município de Guarapari, como não excederam a 120
dias no ano civil, não tiveram a capacidade de afastar sua qualidade de segurada
especial (art. 11, § 9º, da Lei n. 8.213/1991).

11. Nesse sentido, o período de 02.01.2002 até 05.01.2014, deve ser
declarado como tempo especial. Por esses motivos, cumpridos o requisito etário e a
carência, a sentença deve ser reformada e o pedido julgado procedente.
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12. Sem condenação em custas processuais nem honorários
advocatícios, em razão do provimento do recurso inominado.

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da
autora, para declarar como tempo rural o período de 02.01.2002 a 05.01.2014, bem
como para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade
rural, com DIB na DER. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a
citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela de urgência para
determinar ao INSS que implante o benefício em favor da autora, a ser cumprido no
prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001485382v3 e do código CRC
87373659. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001144-85.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CELINA NEVES EUZEBIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido ante a falta de carência
necessária (evento 31).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral.

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite
de 55 anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por
idade. A autora completou 55 anos de idade em 04/07/2018 e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural na mesma data. Resta cumprido, portanto, esse
requisito.

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

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

Mencione-se, ainda, que no julgamento do recurso especial nº
1.762.211, ocorrido em 27/11/2018, a Primeira Turma do STJ firmou o
entendimento de que o trabalhador rural “boia-fria” se equipara ao segurado
especial (inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/1991), no que tange aos requisitos
necessários para a obtenção de benefícios previdenciários, sendo-lhe inexigível a
comprovação de recolhimentos previdenciários. Ainda no julgamento, a Primeira
Turma do STJ enfatizou que do “boia-fria” se exige apenas “a apresentação de prova
material, ainda que diminuta, desde que corroborada por robusta prova
testemunhal”.

Conforme consignado na sentença, a parte autora apresentou os
seguintes documentos para comprovação da atividade rural:

Ficha de matrícula escolar de filha dos anos de 1999 e 2002, constando a qualificação da autora
como lavradora (EVENTO 1, fl. 9);
contratos de trabalho anotados em CTPS como trabalhadora rural, nos períodos de 03/2003 a
10/2004, 02/11 a 06/12, 12/02 a 05/16 (EVENTO1, fl. 12)

A prova oral transcrita na sentença confirmou o exercício da atividade
rural nos moldes alegados pela autora.
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É importante mencionar que a autora alega ter trabalhado como
diarista/safrista nos intervalos entre os seus vínculos formais de trabalho. E, sobre
isso, há início de prova material nos autos, como o histórico escolar de sua filha,
datado dos anos de 1999 e 2002, em que a autora foi qualificada como
Lavradora/Braçal. A precariedade da prova material apresentada pela autora, como
diarista/safrista, não infirma, a priori, a sua alegada condição de segurada especial,
visto que foi complementada por prova testemunhal idônea (inteligência da tese
firmada pelo STJ no Tema 554). Deve-se destacar a dificuldade probatória da
condição de trabalhador rural, de forma que a apresentação de prova material
somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação à Súmula
149/STJ, cuja aplicação deve ser mitigada nos casos em que a reduzida prova
material seja complementada por idônea prova testemunhal, especialmente no caso
do trabalhador rural diarista/safrista, que, por vezes, nos períodos de entressafra,
exerce atividade rural sem qualquer registro formal.

O extrato das relações previdenciárias da autora juntado no evento 10,
OUT4, fl. 03, não registra vínculos urbanos.

Sendo assim, sobre as provas coligidas aos autos, verifica-se que há
início de prova material corroborado pela prova oral, que demonstra o exercício de
atividade rural como trabalhadora rural, no intervalo que se estende ao menos de
1999 a 2018 (ano da DER). Ademais, não há indícios em sentido contrário à sua
pretensão no CNIS, inexistindo informações acerca de vínculos urbanos (evento 1,
fl. 33).

Dessa forma, constata-se que a autora preenchia os requisitos para
fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade rural na data do requerimento
administrativo, tendo cumprido a idade e o tempo de carência necessários.

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

Voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora,
reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido e
condenar o INSS a: AVERBAR em nome da parte autora/recorrente o período de
1999 a 2018, como tempo de atividade rural; CONCEDER à mesma o benefício
previdenciário de aposentadoria por idade, com DIB em 04/07/2018; PAGAR,
após o trânsito em julgado, os atrasados acrescidos de juros desde a citação e
correção monetária desde o pagamento devido, conforme índices previstos no
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Manual de Cálculos da Justiça Federal e nos termos da fundamentação supra.
Concedo a tutela de urgência para determinar que o INSS implante o benefício no
prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001448842v3 e do código CRC
6e583a3d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002829-96.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ISABEL DE JESUS FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido ante a falta de carência
necessária (evento 39).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral.

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite
de 55 anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por
idade. A autora completou 55 anos de idade em 04/07/2018 e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural na mesma data. Resta cumprido, portanto, esse
requisito.

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

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo
de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material,
desde que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

Mencione-se, ainda, que no julgamento do recurso especial nº
1.762.211, ocorrido em 27/11/2018, a Primeira Turma do STJ firmou o
entendimento de que o trabalhador rural “boia-fria” se equipara ao segurado
especial (inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/1991), no que tange aos requisitos
necessários para a obtenção de benefícios previdenciários, sendo-lhe inexigível a
comprovação de recolhimentos previdenciários. Ainda no julgamento, a Primeira
Turma do STJ enfatizou que do “boia-fria” se exige apenas “a apresentação de
prova material, ainda que diminuta, desde que corroborada por robusta prova
testemunhal”.

Conforme consignado na sentença, a parte autora apresentou os
seguintes documentos para comprovação da atividade rural:

Certidão de casamento com Carlos dos Santos, realizado em 11/11/2000, na qual o marido da autora
consta como trabalhador braçal (Evento 1, CERTCAS8, Página 1)
contratos de trabalho anotados em CTPS como trabalhadora rural/safrista, em períodos entre os anos
de 1995 e 2019 (Evento 1, CTPS9 e Evento 28, CNIS1)
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A prova oral colhida em Juízo ratificou a alegação autoral acerca do
exercício de atividades rurais na condição de diarista, inclusive nos intervalos entre
os períodos registrado formalmente em CTPS. Observa-se ainda a apresentação de
declarações escritas (com força probatória equivalente a prova oral), atestando que
autora trabalhou na Fazenda Rainha de 27/04/2015 a 11/08/2015, 16/05/2016 a
24/06/2016 e 02/05/2017 a 29/08/2017 na safra de café (Evento 1, ANEXO10,
Página 1), na propriedade de Rozil Alves de Souza em regime de comodato verbal
no período de 1981 a 1990 (Evento 33, PET 1).

É importante mencionar que a autora alega ter trabalhado como
diarista/safrista nos intervalos entre os seus vínculos formais de trabalho e, nesse
ponto, a precariedade da prova material apresentada não infirma, a priori, a sua
alegada condição de segurada especial, visto que foi complementada por prova
testemunhal idônea (inteligência da tese firmada pelo STJ no Tema 554). Deve-se
destacar a dificuldade probatória da condição de trabalhador rural, de forma que a
apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido
não implica violação à Súmula 149/STJ, cuja aplicação deve ser mitigada nos casos
em que a reduzida prova material seja complementada por idônea prova
testemunhal, especialmente no caso do trabalhador rural diarista/safrista, que, por
vezes, nos períodos de entressafra, exerce atividade rural sem qualquer registro
formal.

Dessa forma, entendo que a autora havia cumprido os requisitos para
fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade rural na data do requerimento
administrativo (21/09/2017), tendo cumprido a idade e o tempo de carência
necessários.

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

Voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora,
reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTE o pedido e condenar o INSS
a: CONCEDER o benefício previdenciário de aposentadoria por idade à parte
autora, com DIB na data da DER (21/09/2017); PAGAR, após o trânsito em julgado,
os atrasados acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o
pagamento devido, conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal e nos termos da fundamentação supra. Concedo a tutela de urgência, para
determinar ao INSS que implante o benefício no prazo de 30 dias úteis.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001463204v3 e do código CRC
f34d441b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005683-66.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDEMILSON ABEL DARDENGO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante o
reconhecimento da ausência de interesse processual (evento 12).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral (evento 16).

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no
caso em tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do
mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem
julgamento do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“ (...) No caso em análise, após analisar de forma minudente os autos do
procedimento administrativo, verifico que se impõe a extinção do processo sem
resolução do mérito, por falta do interesse de agir, uma vez que consta nos autos
que a parte autora não teria cumprido determinada exigência apresentada pela
autarquia previdenciária na via administrativa (Evento 10-PROCADM3, fls.17-22).
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De fato, verifico a existência de exigência do INSS em 19/02/2020 para que a
autora regularizasse a documentação juntada, notadamente por meio da juntada da
autodeclaração de segurado especial-rural (Evento 10-PROCADM3, fl. 85-88).

Verifico, contudo, que a exigência não foi atendida pela parte autora, conforme se
infere do procedimento administrativo em referência (Evento 10-PROCADM3, fl.
23-33).

Já agora, e apenas após a intimação judicial a tanto, a parte autora procede à
juntada de novo documento de autodeclaração de segurado especial, no Evento 6.
Contudo, admitir tal documentação para sobrepor-se ao juízo administrativo da
autarquia previdenciária implicaria em supressão indevida daquela instância
administrativa e, paralelamente, desconsiderar a ausência de pretensão resistida
(na dimensão do interesse-necessidade de agir) para o caso em análise. (...)”

 

Contudo, entendo que merece reforma a r. sentença de piso, uma vez
que a falta de apresentação da autodeclaração não foi o motivo pelo qual o
requerimento administrativo do autor foi indeferido. Observa-se à fl. 32 do PA
(evento 10, PROCADM3) que de fato houve análise técnica feita por servidor do
INSS em relação ao tempo rural do autor, no seguinte sentido: “Há indícios de
atividade rural, todavia o reconhecimento da filiação do beneficiário (a) como
segurado especial não foi provado.”

Ao final, tendo sido exarada conclusão entendendo pelo não
cumprimento do período mínimo de carência, resta evidente a pretensão resistida
e, por conseguinte, o interesse processual na presente demanda.    

Passo, pois, a analisar o mérito da causa.

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado
que o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser
computado para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o
recolhimento, exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma
Nacional de Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:
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“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”

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

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).
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No caso dos autos, a parte autora apresentou autodeclaração referente
ao período de atividade rural alegado (evento 6), bem como documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho
rurícola, dentre eles: Carteira de filiação junto a sindicato rural em nome da esposa,
com data de admissão em 25/11/1999; Contratos de comodato e parceria rural desde
1986 até o ano da DER (2019); Notas fiscais referentes a produtos e equipamentos
agrícolas.

Além disso, não há indícios em sentido contrário à pretensão do autor
e não consta dos cadastros de sistemas públicos, tais como o CNIS e o Plenus,
informações que contradigam seu alegado trabalho em regime de economia familiar.

Sobre a ausência de prova testemunhal, importa dizer que a Lei
nº 13.846/2019 alterou a Lei nº 8.213/1991 e modificou a forma como o segurado
especial deve comprovar o exercício de atividade rural. Para o período anterior a
01.01.2023, o § 2º do art. 38-B da Lei n. 8.213/1991 estabeleceu, como regra
transitória, que 

"(...) o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por
meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos
do art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos,
na forma prevista no regulamento." 

Dessa forma, em Juízo, permite-se que o segurado comprove a sua
qualidade de segurado especial valendo-se de autodeclaração ratificada por
entidades públicas credenciadas ou de autodeclaração ratificada por prova
material (art. 55, § 3º e art. 106, ambos da Lei n. 8.213/1991), caso em que se
torna dispensável a prova testemunhal, como ocorreu no presente feito.

Isto posto, constata-se que o demandante preenchia os requisitos para
fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade rural na data do requerimento
administrativo (20/12/2019), tendo cumprido a idade (evento 1, CPF5) e o tempo de
carência necessários.

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

Voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora,  reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTE o pedido e condenar
o INSS a: AVERBAR em nome da parte autora/recorrente o período de 1986 a
2019, como tempo de atividade rural; CONCEDER à mesma o benefício
previdenciário de aposentadoria por idade rural, com DIB em 20/12/2019;
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PAGAR, após o trânsito em julgado, os atrasados acrescidos de juros desde a citação
e correção monetária desde o pagamento devido, conforme índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal e nos termos da fundamentação supra.
Concedo a tutela de urgência para determinar que o INSS implante o benefício no
prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001449233v3 e do código CRC
9e4b291f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012583-68.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JACIRA FERREIRA CORREA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade rural indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido (evento 48).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
reconhecido o período rural alegado, bem como concedido o benefício pleiteado
(evento 38).

É o breve relatório, passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o trabalhador rural somente passou a
ser segurado obrigatório a partir da Lei 8.213/91, pois antes da vigência desta lei, os
ruralistas estavam sujeitos à Lei Complementar 11/71 que lhes propiciava apenas
prestações de natureza assistencial.

Assim, visando proteger o ruralista que desempenhava sua profissão
antes do advento da Lei 8.213/91, o art. 55, § 2º da mesma Lei deixou assentado
que o período de atividade rural exercido antes da referida lei pode ser
computado para efeitos de aposentadoria sem ser necessário comprovar o
recolhimento, exceto para efeito de carência, o que foi reafirmado pela Turma
Nacional de Uniformização por meio de sua Súmula nº 24:

“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº
8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser
considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do
art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.”
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Noutro quadrante, observa-se que o § 3º do art. 55 da Lei n.
8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem
como na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n.
50055646920144047004).

No caso dos autos, a autora apresentou autodeclaração referente aos
períodos de atividade rural que pretende ver reconhecidos (01/03/2000 a 17/03/2006
e 18/03/2006 a 19/12/2019 - DER), bem como documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho
rurícola, dentre eles: Carteira de filiação junto a sindicato rural em seu nome;
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Certidão de Casamento em que seu cônjuge consta qualificado como lavrador;
Contratos de Parceria Agrícola em seu nome e em nome do cônjuge (Evento 1,
PROCADM5).

Além disso, foram colhidos testemunhos em sede de Justificação
Administrativa aptos a corroborar a prova material supracitada (evento 38,
PROCADM1).

Vale observar, ainda, que não há indícios em sentido contrário à
pretensão da autora em sua CTPS e não consta dos cadastros de sistemas públicos,
tais como o CNIS e o Plenus, informações que contradigam seu alegado trabalho em
regime de economia familiar.

Desta feita, tendo a autora cumprido o requisito etário em 2016 e
superado o prazo de carência necessário (180 meses), faz jus ao benefício pleiteado
na data da DER (19/12/2019).

Sem custas ou verba honorária, ante o provimento do recurso.

Voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora, reformando a r. sentença para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e
condenar o INSS a: AVERBAR em nome da parte autora/recorrente os períodos de
01/03/2000 a 17/03/2006 e 18/03/2006 a 19/12/2019 como tempo de atividade rural;
CONCEDER à mesma o benefício previdenciário de aposentadoria por idade com
DIB em 19/12/2019 (DER); PAGAR, após o trânsito em julgado, os atrasados
acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o pagamento devido,
conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453247v3 e do código CRC
83b2b3fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004456-41.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADENIR JOSE MIRANDA CARDOSO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material de
que exerceu atividade rural no período de 23.09.1982 a 31.04.2007 e defende que
deveria ter tido a oportunidade de produzir prova testemunhal para robustecer a
prova documental. Como o juízo de origem não determinou a produção da prova
testemunhal e prolatou sentença terminativa, por ter considerado que não havia
início de prova material nos autos, defende que houve cerceamento de defesa e pede
a anulação da sentença, com a baixa dos autos ao juízo de origem para reabertura da
instrução processual.  

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

VOTO

4. O autor juntou aos autos (evento 1, PROCADM5, fls. 11-17) vários
documentos que servem como início de prova material: título eleitoral, emitido em
1972, em que consta profissão de lavrador (a rasura não retira a validade do
documento porque, no seu verso, as datas em que o autor votou esclarecem a do
anverso, rasurada); certificado de dispensa de incorporação, emitido em 1972, em
que conta a profissão de braçal em propriedade rural; atestado de pobreza, emitido
em 1984, em que consta a profissão de lavrador; e ficha do sindicato  dos
trabalhadores rurais em que consta admissão em 1977 e pagamento de mensalidades
de 11/1977 a 12/1986.

5. Sendo assim, considerando que se admite o início de prova material
somente relativo a parte do período a ser comprovado (TNU/Súmula n. 14), bem
como a eficácia tanto retroativa quanto prospectiva do início de prova material,
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desde que corroborado pela prova testemunhal (STJ/Resp. Repetitivo n. 1.348.633;
STJ/Súmula n. 577; TNU/Pedilef. n. 50055646920144047004), o indeferimento da
prova testemunhal configurou cerceamento de defesa porque impediu o autor de ter
a oportunidade de ampliar a eficácia do início de prova material e de, assim, influir
na formação do convencimento do órgão julgador.

6. Dessa forma, configurada a violação ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, a sentença deve ser anulada e o processo devolvido ao juízo de
origem, dado que ele não se encontra em condições de imediato julgamento (art.
1.013, § 3º, I, do CPC). 

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

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do
autor para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem
para reabertura da instrução processual, com a realização de prova testemunhal, e
prolação de nova sentença.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001447352v2 e do código CRC
aa524bb3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000625-73.2020.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: JOSE LUIZ SOARES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, fixando a DIB em
04.11.2019.

2. Em suas razões, alega que o autor não cumpriu a carência do
benefício no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.
Argumenta que ele, em sua autodeclaração, afirmou ter começado a exercer
atividade rural em 08.07.2005, e prossegue sustentando que não há início de prova
material anterior a 08.07.2005 e que o CNIS demonstra que o autor permaneceu
vinculado a atividade de natureza urbana pelo menos até 13.05.2003. Com base
nessas alegações, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente. Subsidiariamente, pede a reafirmação da DER para o momento em
que o autor  implementou os requisitos do benefício, devendo-se afastar a aplicação
de juros de mora.

3. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso do INSS e, em petição posteriormente apresentada, aceitou a reafirmação da
DER, em caráter subsidiário.

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso
II do § 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 60 anos para os homens
trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor completou 60
anos de idade em 06.09.2018 (evento 1, HABILITAÇÃO4) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 04.11.2019 (evento 1, INDEFERIMENTO7).
Resta cumprido, portanto, esse requisito.
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5. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido. Além disso, frise-se que a Súmula 54 da TNU prevê que para
a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de
atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior
ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Como a
autora pediu a concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de
trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

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

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. A Lei n. 13.846/2019, que alterou a Lei n. 8.213/1991, modificou a
forma como o segurado especial deve comprovar o exercício de atividade rural. Para
o período anterior a 01.01.2023, o § 2º do art. 38-B da Lei n. 8.213/1991
estabeleceu, como regra transitória, que 

[...] o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por
meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos
do art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos,
na forma prevista no regulamento. 
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9.1. Dessa forma, em Juízo, permite-se que o segurado comprove a sua
qualidade de segurado especial valendo-se de autodeclaração ratificada por
entidades públicas credenciadas ou de autodeclaração ratificada por prova material
(art. 55, § 3º e art. 106, ambos da Lei n. 8.213/1991), caso em que seria dispensável
a prova testemunhal.

10. Com efeito, o autor declarou em seu requerimento administrativo e
na autodeclaração que, após um longo período afastado do campo, retornou à
atividade rural em 08.07.2005 (evento 01, OUT16, fls. 01 e 03).

11. Os documentos juntados pelo autor no evento 1, CONTR9,
CONTR10, OUT18, OUT19; configuram início de prova material do exercício de
atividade rural no período de 2008 a 2022. A CTPS do autor e o extrato do seu
CNIS também provam que ele trabalhou como empregado rural no período de
08.07.2005 a 06.10.2005 (evento 1, CTPS5, fl. 03; evento 6, PROCADM3, fl. 68).

12. Diante das próprias alegações do autor, mencionadas acima, e da
inexistência de início de prova material anterior a 08.07.2005, bem como de seu
longo histórico laboral urbano (por aproximadamente 25 anos, de 1978 a 2003), não
há como considerá-lo trabalhador rural antes dessa data. E fixando-se em
08.07.2005 como termo inicial do exercício de atividade rural, o autor somente
completaria a carência de 180 meses em 04.07.2020 (art. 145 da IN n. 77/2015),
conforme tabela abaixo:

13. Não fazendo jus o autor ao benefício da DER e tendo ele aceitado,
em caráter subsidiário, a reafirmação da DER, a aposentadoria por idade rural deve
ser concedida desde 04.07.2020.

14. Sobre os juros de mora, como o benefício de aposentadoria foi
concedido mediante reafirmação da DER fixada em data posterior (04.07.2020) ao
ajuizamento da demanda (12.03.2020) somente há incidência se o INSS demorar
mais de 45 dias para implantar o benefício concedido judicialmente (TRF4, AC n.
5000415-11.2018.4.04.7115; TRF3, Processo n. 20185151006253401).

15. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento do recurso.
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16. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do
INSS, apenas para fixar em 04.07.2020 a DIB do benefício concedido na sentença.
Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora se o INSS exceder o prazo de 45
dias para implantar o benefício concedido judicialmente, e correção monetária,
desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001492605v4 e do código CRC
2827ffab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002161-97.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DE JESUS MADEIRA PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, concentra-se inicialmente na questão da
dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, alegando
que o trabalho urbano de seu cônjuge, por si só, não descaracteriza a condição de
segurada especial da autora. Além disso, sustenta que “não ficou provado que o
marido da autora auferia renda de atividade urbana suficiente para sustentar a
família e tornar a atividade rural da autora dispensável”. Sobre sua qualificação
como doméstica na certidão de casamento, afirma que era praxe cartorária registrar a
esposa como doméstica ou do lar. Com relação ao exercício de atividade rural,
argumenta que apresentou início de prova material, corroborada pela prova oral
colhida em justificação administrativa. Ao final, pede a reforma da sentença para
que o pedido seja julgado improcedente.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso
II do § 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 55 anos para as mulheres
trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55
anos de idade em 11.09.2019 (evento 1, CPF5, fl. 01) e requereu o benefício de
aposentadoria por idade rural em 30.09.2020 (evento 1, INDEFERIMENTO10, fl.
01). Resta cumprido, portanto, esse requisito.

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

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

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Com objetivo de demonstrar o exercício de atividade rural de 1985 a
2020, a autora juntou aos autos os seguintes documentos: escritura pública de
parceria agrícola e ficha de matrícula escolar dos filhos.

9.1. A escritura pública de parceria agrícola foi formalizada em
09.06.2020 (ev. 1, PROCADM9, fls. 07-11), aproximadamente três meses antes da
DER, e registra contrato verbal de parceria agrícola desde 1985 e o contrato escrito a
partir de 09.06.2020, pelo prazo de 05 anos. O exercício de atividade rural no
intervalo de 1985 a 08.06.2020 não pode ser demonstrado por esse
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documento porque ele não foi formado contemporaneamente aos fatos. A escritura
pública serve, em tese, como início de prova material do período iniciado em
09.06.2020.

9.2. As fichas de matrícula escolar dos filhos da autora registram que
ela era lavradora no período de 2003 a 2008 (ev. 1, PROCADM9, fls. 13-16) e
servem, a princípio, como início de prova material do exercício de atividade rural.

10. Por outro lado, constam dos autos documentos que militam em
desfavor da pretensão autoral. A certidão de casamento, celebrado em 27.12.1980,
juntada no ev. 1, CERTCAS6, fl. 01, registra a profissão de operário braçal para seu
esposo, e de doméstica para a autora. A ficha do Hospital Padre Máximo,
abrangendo um período de 1981 a 1990, informa que o marido da autora era
jardineiro (ev. 1, PROCADM9, fl. 12). A ficha médica da autora, juntada no ev. 1,
PROCADM9, fl. 17, com um registro em 2003 e outro em 2008, registra sua
profissão como doméstica. E o benefício de auxílio por incapacidade temporária que
ela recebeu de 06.12.2011 a 29.02.2012 foi na qualidade de contribuinte individual
(ev. 24, OUT7).

11. Ademais, a autora recolheu sob as categorias de empregado e de
contribuinte individual, iniciando-se os recolhimentos em 01.10.1983 e
prosseguindo, de forma descontínua, até 30.09.2011 (ev. 01, PROCADM9, fl. 29).
Nesse intervalo, apenas o período de 01.04.2010 a 30.11.2020 superou 120 dias de
atividade remunerada no ano civil, e não poderia ser tido como tempo de segurado
especial. Os demais, caso se concluísse pelo exercício de atividade rural da autora,
não retirariam sua condição de segurada especial.

12. Paralelamente aos documentos da autora, constam dos autos
informações sobre seu marido, cujo extrato do CNIS foi juntado no ev. 24, OUT6,
fls. 09-22. A condição de trabalhador urbano do marido da autora encontra-se
demonstrada no CNIS e foi inclusive confirmada nas razões recursais no trecho que
diz que seu cônjuge “conforme CNIS consta como empregado desde 05/1977,
sempre exercendo atividade urbana, antes mesmo do casamento que ocorreu em
27/12/1980”. As remunerações do marido da autora, em quase toda a extensão dos
períodos registrados no CNIS (1977 a 2021), excederam a dois salários mínimos.
Em poucos meses espalhados ela foi inferior a esse patamar. Nesse sentido, a
sentença adotou entendimento pacificado na 1ª Turma Recursal/ES, no sentido de
que não se reconhece a atividade agrícola na condição de segurado especial quando
os rendimentos do cônjuge superam dois salários mínimos, circunstância que retira a
indispensabilidade da renda auferida na agricultura para a subsistência da família.
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13. A prova oral, mesmo quando favorável à pretensão autoral,
isoladamente não é apta a demonstrar o exercício de atividade rural.

14. Por esses motivos, não tendo sido comprovado nos autos o
exercício de atividade rural no período vindicado nem a indispensabilidade do
trabalho rural para a manutenção da família, a sentença deve ser mantida.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001499630v3 e do código CRC
881b5e2f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004970-91.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DERLI CASIMIRO OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega preliminarmente cerceamento de defesa pela
falta tanto de prova testemunhal como de juntada do processo administrativo aos
autos. Com base nesses argumentos, pede a anulação da sentença. No mérito, afirma
que apresentou início de prova material de que exerceu atividade rural em regime de
economia familiar pelo tempo necessário à concessão do benefício pleiteado.
Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado
procedente.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso
II do § 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 55 anos para as mulheres
trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55
anos de idade em 28.02.2004 (evento 1, RG3, fl. 01) e requereu o benefício de
aposentadoria por idade rural em 25.10.2016 (evento 1, COMP9, fl. 01). Resta
cumprido, portanto, esse requisito.

5. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido. Além disso, frise-se que a Súmula 54 da TNU prevê que para
a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de
atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior
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ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Como a
autora pediu a concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de
trabalho rural por 138 meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

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

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Conforme consignado na sentença,

A parte autora alega que residiu na zona rural até 1968, ocasião na qual se mudou
para o Município de Duque de Caxias/RJ. Retornou a Cachoeiro de Itapemirim/ES
em 1980 e no período de 1980 a 1985, trabalhou na propriedade de HENRIQUE
CELSO, juntamente com seu esposo.

Em 1988 passou a trabalhar como campeira para PAULO CESAR MIRANDA e no
período de 1989 à 1997, trabalhou na propriedade de ARACY ALVES DA CRUZ e
de 1997 a 2014 trabalhou na propriedade de ANTONIO CARLOS FELIZ VIEIRA,
filho de ARACY ALVES DA CRUZ.

A partir de 2014, passou a exercer atividade agropecuária, em conjunto com seu
filho ANDERSON CASIMIRO DE OLIVEIRA, na localidade de Babilônia, zona
rural de Muqui/ES.

5004970-91.2020.4.02.5002 500001493597 .V2 JES10745© JES10745

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 420



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 211/377

9.1. No entanto, também de acordo com a sentença, a autora, sendo
maior de idade, não trouxe aos autos qualquer início de prova material em nome
próprio. Além disso, as provas documentais em nome de seu esposo desfavorecem a
sua pretensão. Na certidão de óbito do marido da autora, ocorrido em 1993, consta
servente como a profissão de seu esposo (evento 1, COMP6, fl. 01). Além disso, na
informação do benefício de pensão por morte concedido à autora em 1993, o ramo
de atividade do instituidor da pensão era comerciário (evento 17, OUT3, fl. 01).
Ressalte-se ainda que a ficha cadastral para crediário juntada no evento 1, COMP7,
fl. 03, contém rasura no campo que indica a profissão da autora: a profissão
originalmente escrita, “do lar”, com a conversão posterior da letra “r” em letra “v”,
transformou-se em “lavradora”.

9.2. Diante da ausência de início de prova material, as declarações
pessoais juntadas aos autos e até mesmo a prova testemunhal, cuja produção a
autora alega ser imprescindível em seu recurso, seriam medidas inócuas, dado que a
prova testemunhal, isoladamente, não basta para comprovar o tempo de serviço
rural. Mesmo a falta de processo administrativo não configuraria cerceamento de
defesa porque os documentos que o instruíram foram fornecidos pela autora, que,
por ter a sua posse, poderia tê-los juntado ao processo judicial, sendo certo que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373,
I, do CPC). Não se configurou o cerceamento de defesa alegado pela autora.

10. Por esses motivos, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos
ora expostos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001493597v2 e do código CRC
aa442e6f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001724-78.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ZILDA VIEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que não reconheceu tempo rural compreendido entre 30.07.2001 e 29.07.2009 e
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. A sentença
reconheceu o tempo rural compreendido entre 30.07.2009 a 04.09.2018 (DER).

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material,
corroborado pela prova testemunhal, de que exerceu atividade rural em regime de
economia familiar pelo tempo necessário à concessão do benefício pleiteado. Ao
final, pede a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso
II do § 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 55 anos para as mulheres
trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55
anos de idade em 04.07.2015 (evento 1, PROCADM5, fl. 04) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 04.09.2018 (evento 1, PROCADM5, fl. 45).
Resta cumprido, portanto, esse requisito.

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

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

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da
TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Os documentos juntados pela autora no evento 1, PROCADM5,
somente configuram início de prova material do exercício de atividade rural no
período reconhecido na sentença, a saber, 30.07.2009 a 04.09.2018.

9.1. Sobre o intervalo de 30.07.2001 a 29.07.2009 não há início de
prova material. Consta dos autos apenas uma declaração pessoal (evento 1,
PROCADM5, fl. 20), que tem valor de prova testemunhal, e o depoimento de uma
testemunha, prestado com pouca confiança. No entanto, a prova testemunhal,
isoladamente, não serve de supedâneo para o reconhecimento de tempo de atividade
rural. Verifica-se ainda do CNIS que a autora manteve vínculo urbano até 07/2003
(evento 1, PROCADM5, fl. 38). Por esses motivos, a sentença deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001458024v3 e do código CRC
467cc6f1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003355-57.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LUCIO NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo pedido de reconhecimento
de tempo rural, mas rejeitando a concessão de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega que “o fato de a recorrente ter trabalhado por
um determinado período, de sua vida em atividade urbana não afasta dela a sua
qualidade de segurada especial para fins de aposentadoria especial rural, desde que
ela tenha preenchido todos os requisitos legais (180 meses de carência mais idade
mínima), e, como já verificado nos autos, ela preencheu todos os requisitos”. Ao
final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes
termos:

A parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade,
na qualidade de segurada especial, em regime de economia familiar.

No entanto, ao requerer administrativamente o benefício de aposentadoria (NB
188.900.698-7, DER 13/05/2020), o pedido foi indeferido por não comprovação da
carência exigida.

Em contestação, o INSS afirma não haver início de prova material.

Decido como segue.

1. Do benefício de aposentadoria por idade rural e da prova do tempo de trabalho
rural.
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De acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei nº
8.213/1991, são os seguintes os requisitos para a concessão de aposentadoria por
idade aos trabalhadores rurais:

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

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

Ademais, esse tempo de carência de atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou do
requerimento do benefício, conforme disposto no § 2°, art. 48, da Lei n. 8.213/91, e
na esteira da Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU).

Devido à alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei n.
13.846, de 18.6.2019, que introduziu o art. 38-B e alterou o art. 106, ambos da Lei
n. 8.213/91, dentre outros, a comprovação da atividade do segurado especial
realizar-se-á por autodeclaração, ratificada por documentos que se constituam em
início de prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos termos
do art. 20 da Instrução Normativa/INSS n. 101/2019, sendo aplicadas para os
benefícios atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de
justificação administrativa e as declarações de testemunhas para corroborar o
início de prova material.

De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir
que toda e qualquer prova material detenha eficácia probatória para os demais
membros do mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua
condição de segurado especial no período.

A nova sistemática de comprovação do tempo de trabalho rural seria aplicada de
maneira ampla a todos os benefícios previdenciários concedidos aos segurados
especiais, respeitados alguns parâmetros:

1. Para a aposentadoria por idade rural: a autodeclaração deverá ser ratificada
por ao menos um documento por período correspondente à metade da carência
estabelecida para esse benefício (sete anos e seis meses).

2. Para a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por tempo de
contribuição ou certidão de tempo de contribuição (CTC): para cada período a ser
comprovado, dever-se-á apresentar um documento a ratificá-lo. Ressalvado que
cada documento será apto a demonstrar, no máximo, um período de sete anos e seis
meses (metade da carência da aposentadoria por idade).
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3. Para o salário-maternidade: o documento deve datar de período anterior à data
presumida para o início da gravidez, não se admitindo documento com mais de sete
anos e seis meses, a contar daquela data presumida.

4. Para os demais benefícios: o documento deve ser anterior à data da contingência
geradora da prestação, não se admitindo documento com mais de sete anos e seis
meses, a contar do momento da contingência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária
a exigência de realização de prova oral, sendo imprescindível apenas o início de
prova material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o
julgamento somente mediante a corroboração da prova material em audiência, fato
é que essa nunca foi uma exigência legal.

Destarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes
administrativas autoriza o reconhecimento do tempo de serviço rural
exclusivamente com base em declaração do segurado ratificada por prova material,
dispensando-se a produção de prova oral.

Essa é a orientação prestigiada na Nota Técnica Conjunta nº 01/ 2020 – CLIP
R/CLISC/CLIRS, emitida pelos Centros de Inteligência da Justiça Federal da 4ª
Região, a partir de sugestão encaminhada pela própria Procuradoria Regional da
PFE/INSS.

 

2. Do caso concreto.

A parte autora completou a idade mínima em 2020 (nascimento em 1965), devendo,
assim, comprovar 180 (cento e oitenta) meses de atividade rural, nos termos dos
arts. 142 e 143 da Lei 8.213/91, para obtenção do benefício. 

No caso, conforme se extrai da petição inicial e da autodeclaração apresentada,  a
autora pretende reconhecer os períodos de atividade rural, em regime de economia
familiar, de 30/07/1991 a 15/08/2003, de 01/06/2004 a 08/08/2006, e de 30/12/2009
até a DER.

Em sede administrativa, não foi homologado nenhum período, em razão de
insuficiência de prova documental.

Há nos autos contratos de parceria firmados em sequência entre o marido da
autora e Gonçalo Tadeu Engehardt, abrangendo o período de 30/07/1991 a
15/08/2003.
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Há, ademais, anotação na CTPS da autora de trabalhadora rural de 01/01/2004 a
08/08/2006 com Ilson José Engelhardt, podendo esse tempo ser computado para o
benefício pretendido.

Dessa forma, as provas apresentadas permitem reconhecer os períodos em questão.

Quanto ao período de 30/12/2009 até a DER, a autora o pretende comprovar com
base em escritura de compra de propriedade rural, assinada em 2009, figurando
seu marido, Ailton Pereira do Nascimento, como comprador.

No entanto, consta da CTPS da autora vínculo de gari de 21/11/2011 a 29/11/2015
e, no CNIS, vínculo de vínculo de 19/11/2007 a 19/11/2011 na Magg Ambiental
LTDA.

Por isso que, a despeito do quanto consignado na autodeclaração, a própria
petição do evento 10 fixa o tempo rural a ser conhecido a partir de 30/11/2015.

O exercício de atividade urbana formal de maneira não eventual, como no caso,
prejudica o enquadramento como segurada especial no período, ainda que tenha
havido concomitante labor rural, pois este não seria exercido em caráter de
subsistência, ante a existência de renda formal decorrente outra atividade.

Por outro lado, o encerramento do vínculo urbano em 29/11/2015, considerando a
propriedade rural em nome do marido e as declarações de ITR apresentadas,
permite reconhecer o tempo rural pretendido, de 30/11/2015 até a DER, em
13/05/2020.

Dessa forma, em síntese, cabe o reconhecimento dos seguintes períodos de
atividade rural: de 30/07/1991 a 15/08/2003, de 01/06/2004 a 08/08/2006, e de
30/11/2015 a 13/05/2020.

Nesse contexto, há uma questão de direito cuja resolução deve se dar em
divergência do quanto defendido na petição inicial.

Isso porque os 180 meses de atividade rural correspondente à carência do benefício
deverão que ser comprovados, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao seu requerimento ou quando do implemento da idade
mínima, conforme preceitua o § 2°, art. 48, da Lei 8.213/91.

Essa descontinuidade admitida na lei é aquela que tenha duração curta de tempo,
que não infirme a presunção da continuidade do trabalho rural.

Nesse sentido, também prevê a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais (TNU), que diz que: “Para a concessão de
aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade
equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.”
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No caso concreto, embora reconhecidos os períodos rurais pretendidos, constata-se
haver um  intervalo superior a três anos entre o final do primeiro período rural
(2006) e o retorno ao meio rural em regime de subsistência, como segurada
especial (2015), o que indica afastamento do trabalho rural de subsistência, em
razão dos vínculos urbanos.

Veja-se que essa conclusão independe de qualquer alegação de que a autora ainda
mantinha, em paralelo, o desempenho de atividade rural em concomitância com o
trabalho urbano, ou de que este seria apenas para complementação. Fato é que a
legislação previdenciária descaracteriza a condição de segurado especial caso haja
exercício de atividade remunerada em período superior a 120 dias, conforme art. 11
, §9º, III da Lei nº 8.213/91.

Assim, considerando o exercício de atividade urbano, em caráter não esporádico,
por período superior a 3 anos, durante o intervalo sensível à comprovação da
carência em atividade rural, é inviável reconhecer, em relação à autora, o exercício
de atividade rural de subsistência nos 180 meses anteriores ao requerimento
administrativo e implemento da idade.

Por outro lado, os períodos rurais podem ser somados aos períodos urbanos para
fins de cobertura previdenciária pela modalidade de aposentadoria por idade
híbrida, assim que completar a idade mínima, o que ainda não ocorreu.

Em conclusão, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, para fins de
averbação dos períodos rurais pretendidos, mas com indeferimento da concessão
do benefício de aposentadoria rural, pelas razões jurídicas expostas.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da parte autora,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, apenas para o fim de determinar a averbação dos
períodos de trabalho rural de 30/07/1991 a 15/08/2003, de 01/06/2004 a
08/08/2006, e de 30/11/2015 até a DER, em 13/05/2020, ficando indeferido o
pedido de concessão de aposentadoria por idade rural (NB 188.900.698-7).

5. De fato, o acervo probatório indica a descaracterização da atividade
rural e a perda da qualidade de segurada especial. Além da prova documental
(evento 1, CTPS5, fl. 02), a própria autora reconheceu nas razões de seu recurso
inominado que se afastou do labor rural por um intervalo suficiente para
descaracterizar sua qualidade de segurada especial e demonstrar a ruptura com o
meio rural (STJ, AgInt no REsp 1.590.573). Por isso, a sentença deve ser mantida.

6. Como combina tempo rural e urbano, resta à autora a possibilidade
de pleitear a concessão de aposentadoria por idade na forma híbrida quando
preencher os requisitos do § 3º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991.
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7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja
exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001439414v3 e do código CRC
3a66391a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002009-74.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que o condenou a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega que o trabalhador rural diarista é classificado
como contribuinte individual e que, por isso, deve verter contribuições para o RGPS,
a fim de que seu tempo de serviço seja computado para fins previdenciários. Além
disso, afirma que o autor não apresentou início de prova material do exercício de
atividade rural. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente.

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

VOTO

4. No julgamento do recurso especial n. 1.762.211, ocorrido em
27.11.2018, a Primeira Turma do STJ firmou o entendimento de que o trabalhador
rural “boia-fria” se equipara ao segurado especial (inciso VII do art. 11 da Lei n.
8.213/1991), no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios
previdenciários, sendo-lhe inexigível a comprovação de recolhimentos
previdenciários. Ainda no julgamento, a Primeira Turma do STJ enfatizou que do
“boia-fria” se exige apenas “a apresentação de prova material, ainda que diminuta,
[desde] que corroborada por robusta prova testemunhal”.

5. Quanto ao início de prova material, esclareça-se que a sua
precariedade, no caso do diarista, não infirma, a priori, a sua alegada condição de
segurado especial, visto que foi complementada por prova testemunhal idônea
(inteligência da tese firmada pelo STJ no Tema 554). Deve-se destacar a dificuldade
probatória da condição de trabalhador rural, de forma que a apresentação de prova
material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação à
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Súmula 149/STJ, cuja aplicação deve ser mitigada nos casos em que a reduzida
prova material seja complementada por idônea prova testemunhal, especialmente no
caso do trabalhador rural diarista/safrista, que, não raras vezes, exerce atividade
rural sem qualquer registro formal.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001508971v3 e do código CRC
2e8f0341. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002822-07.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando
omissão no acórdão. Afirma que o vício residiria no fato de que a 1ª Turma
Recursal/ES deixou de considerar entendimento adotado pelo STJ no julgamento do
Tema n. 995, que não teria admitido a reafirmação judicial da DER quando os
requisitos do benefícios são preenchidos antes do ajuizamento da ação. Em caso de
manutenção do entendimento adotado no acórdão, pede a fixação dos efeitos
financeiros a partir da citação, com base em julgados da TRU da 4ª Região e da
TNU.

2. O autor se manifestou sobre os embargos de declaração, pedindo o
seu desprovimento.

VOTO

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

4. No caso dos autos, não se verifica o vício apontado. Conforme
consignado no acórdão embargado, o autor preencheu os requisitos da aposentadoria
por idade ainda durante o processo administrativo, e não entre o seu encerramento e
o ajuizamento da ação.

5. De acordo com a própria norma administrativa mencionada no
acórdão embargado, o INSS deve reafirmar a DER quando os requisitos do
benefício são cumpridos durante a análise do requerimento administrativo. E tendo
os requisitos sido preenchidos em 18.10.2019, é nessa data que a DIB deve ser
fixada.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos
de declaração do INSS.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001477665v3 e do código CRC
bc846d5d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000679-42.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: PLACIDINO ALVES DOS PASSOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em
suas razões, alega, reproduzindo argumentação padronizada e genérica, que não há,
no caso dos autos, qualquer elemento que permita inferir que o trabalho do autor
tenha sido prestado como trabalhador rural, o que torna necessária a reforma da
sentença, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

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

VOTO

3. O recurso inominado do INSS, pretendendo impugnar o
reconhecimento de tempo rural e a consequente concessão de aposentadoria por
idade rural, conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e genérica,
que se resume a uma compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência
atinentes aos temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação real aos
fundamentos da sentença.

4. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a
exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da
sentença recorrida. É o que se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do
princípio da dialeticidade.

5. A ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento
do recurso por ausência do pressuposto recursal “regularidade formal”. É o que
também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo. 
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6. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, bem
como com fundamento no Enunciado n. 122 do Fonaje (“é cabível a condenação em
custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso
inominado” (XXI Encontro – Vitória/ES).

7. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado do
INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001445666v2 e do código CRC
94afb737. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002979-80.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: IRACI SOBRAL ORNELLAS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em
suas razões, alega, reproduzindo argumentação padronizada e genérica, que não há,
no caso dos autos, qualquer elemento que permita inferir que o trabalho da autora
tenha sido prestado como trabalhadora rural, o que torna necessária a reforma da
sentença, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

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

VOTO

3. O recurso inominado do INSS, pretendendo impugnar o
reconhecimento de tempo rural e a consequente concessão de aposentadoria por
idade rural, conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e genérica,
que se resume a uma compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência
atinentes aos temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação real aos
fundamentos da sentença.

4. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a
exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da
sentença recorrida. É o que se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do
princípio da dialeticidade.

5. A ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento
do recurso por ausência do pressuposto recursal “regularidade formal”. É o que
também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo. 
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6. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, bem
como com fundamento no Enunciado n. 122 do Fonaje (“é cabível a condenação em
custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso
inominado” (XXI Encontro – Vitória/ES).

7. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado do
INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001440902v2 e do código CRC
84304f13. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003759-11.2020.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: ELZIRA ALVES SOARES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em
suas razões, alega, reproduzindo argumentação padronizada e genérica, que não há,
no caso dos autos, qualquer elemento que permita inferir que o trabalho da autora
tenha sido prestado como trabalhadora rural, o que torna necessária a reforma da
sentença, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

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

VOTO

3. O recurso inominado do INSS, pretendendo impugnar o
reconhecimento de tempo rural e a consequente concessão de aposentadoria por
idade rural, conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e genérica,
que se resume a uma compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência
atinentes aos temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação real aos
fundamentos da sentença.

4. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a
exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da
sentença recorrida. É o que se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do
princípio da dialeticidade.

5. A ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento
do recurso por ausência do pressuposto recursal “regularidade formal”. É o que
também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo. 
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6. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, bem
como com fundamento no Enunciado n. 122 do Fonaje (“é cabível a condenação em
custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso
inominado” (XXI Encontro – Vitória/ES).

7. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado do
INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001438522v2 e do código CRC
ddad667b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001191-85.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENAIR FERREIRA MARQUES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria
por idade híbrida.

A r. sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante o
reconhecimento da existência de coisa julgada (evento 18).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
considerado procedente o pleito autoral (evento 24).

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no
caso em tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do
mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem
julgamento do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“Na presente demanda, conforme petição inicial, a autora pretende averbar o labor
rural, em regime de economia familiar, no período de 06/01/1971 a
03/08/1996. Todavia, tal pedido já foi analisado no processo nº 5002607-
59.2019.4.02.5005.

Apesar de a autora ter formulado novo requerimento administrativo com base em
documentos novos, a demanda anterior teve seu mérito julgado, sendo vedada
a rediscussão da questão, por força do disposto no art. 508 do CPC/15.
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Nesse sentido já foi proferida decisão em situação análoga:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. POR IDADE. EXTENSÃO DA
COISA JULGADA. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. REsp 1.352.721. IMPOSSIBILIDADE DE ABRIR NOVA DISCUSSÃO EM
VIRTUDE DE PROVA NOVA. I - A questão controversa diz respeito à extensão da
coisa julgada nas lides previdenciárias. II - No caso dos autos, a segurada alega
que o seu pedido foi inicialmente julgado improcedente em ação anteriormente
ajuizada, mas que agora, diante de novo conjunto probatório, entende que faz jus
ao benefício. III - Ora, nos termos do art. 508 do CPC/15 (art. 474 do CPC/73),
com o trânsito em julgado reputa-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
IV - Assim, a existência de prova nova não tem o condão de abrir nova
possibilidade de discussão sobre questão já decidida. V - Isto porque vigora na
legislação processual civil brasileira o trânsito em julgado determinado pelo
resultado do processo. Diferentemente seria se o trânsito em julgado fosse
secundum eventum probationis, ou seja segundo o resultado da prova, em que,
alcançada nova prova, poderia o autor propor nova ação. VI - Tal debate foi
travado no REsp 1.352.721, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de
Processo Civil, em que se rejeitou proposta do Min. Mauro Campbell para que a
tese adotada fosse no sentido de que, na ausência de prova constitutiva do direito
previdenciário, o processo seria extinto com fulcro no artigo 269, I, do CPC, com
julgamento de mérito, sendo a coisa julgada material secundum eventum
probationis. VII - A tese adotada, diferentemente, foi no sentido de que a ausência
de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do
CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do
CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268
do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa (REsp 1352721/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/12/2015, DJe 28/04/2016) VIII - Ora, no caso dos autos, pelo que se infere o
processo inicialmente interposto, e que ocasionou a litispendência, teve o seu
mérito julgado (fl. 157): IX - Sendo assim, e tendo em vista a tese adotada nesta e.
Corte, tenho que a existência de nova prova não possibilita a rediscussão da
questão, por força do disposto no art. 508 do CPC/15. X - Não se está aqui a dizer
que a decisão que inicialmente negou provimento ao pedido está certa ou errada,
mas o fato é que houve decisão de mérito, em que o acórdão recorrido relata não
insuficiência de provas, mas sim ausência de direito, o que obsta a proposição de
nova ação com a alegação de que agora há a existência de um conjunto
probatório aprimorado. Como se sabe, a coisa julgada não está relacionada à
verdade ou justiça, mas sim à estabilidade jurídica. No mesmo sentido a decisão
monocrática proferida no REsp 1484654, Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe. de 04/05/2016. XI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1122184 SP 2017/0154225-4, Relator: Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

5001191-85.2021.4.02.5005 500001444119 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 428



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 234/377

Desta maneira, está configurada a coisa julgada, impondo-se a extinção do
presente processo sem resolução do mérito. Cumpre salientar, por fim, que a coisa
julgada é matéria de ordem pública e, uma vez verificada pelo magistrado, deve ser
declarada de ofício (art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil).”

 

Sob alegação de tratar-se de novo requerimento administrativo, pugna
o recorrente pela reforma da sentença e concessão do benefício requerido.

Ocorre que não assiste razão à recorrente, uma vez que o novo pedido
feito na via administrativa refere-se ao mesmo período de trabalho trazido à baila no
presente feito, o qual já foi alvo de análise judicial.

Conforme bem assentado na jurisprudência do STJ mencionada na
sentença de piso, tendo a decisão prolatada no processo anterior adentrado no
mérito da causa e julgado improcedente o pedido por não comprovação da
atividade rural em regime de economia familiar, não há como se afastar a ocorrência
da coisa julgada material.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em
razão da gratuidade da justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo
CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001444119v2 e do código CRC
5daa6a8a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000442-80.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ELISA MAPELLI TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora alegando
omissão no acórdão. O vício consistiria na falta de condenação do INSS em
honorários advocatícios.

VOTO

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

3. De fato, houve omissão no acórdão. O INSS interpôs recurso
inominado, o qual foi desprovido. Assim, sendo o réu recorrente integralmente
vencido cabe a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995.

4. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos
de declaração da autora para condenar o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e declarar a sua isenção do
pagamento de custas processuais.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001478208v3 e do código CRC
8cb126f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016386-25.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: CEZARIO SOBREIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que reconheceu tempo rural e o condenou a conceder aposentadoria por idade ao
autor, na modalidade híbrida.

2. Em suas razões, alega a preliminar de litispendência e coisa julgada,
bem como a de necessidade de suspensão do processo porque a decisão proferida no
julgamento do Tema n. 1007/STJ foi objeto de RE interposto pelo INSS já admitido
pela Vice-Presidência do STJ que determinou, em decisão recente (25.6.2020), a
manutenção da suspensão de todos os processos que versem essa matéria. Além
disso, sustenta que a aposentadoria por idade híbrida não autoriza o cômputo de
tempo rural para fins de aposentadoria por idade de segurados urbanos e que o
segurado trabalhador rural que passa a exercer atividades urbanas não faz jus à
aposentadoria por idade híbrida. Defende ainda a impossibilidade de utilização do
tempo rural remoto, e aduz que a tese firmada no julgamento do Tema n. 1007/STJ
ofende a normas constitucionais. Afirma também que o autor não apresentou início
de prova material do exercício de atividade rural, e que a prova testemunhal
isoladamente não basta à comprovação da atividade rural. Ao final, pede a
improcedência do pedido.

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

VOTO

4. Não há litispendência porque a sentença prolatada no processo
anterior transitou em julgado (10.02.2020 - ev. 3, TRASLADO2, fl. 20) antes da
propositura da presente demanda (24.05.2021 - vide capa do processo). Tampouco
há ofensa à coisa julgada, porque nesta demanda busca-se apenas a averbação de
tempo rural reconhecido em processo anterior, para fins de concessão de
aposentadoria por idade híbrida, mas sem rediscuti-lo.
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5.  Sobre a alegação de que o processo deveria ser suspenso, importa
dizer que, em decisão publicada em 26.06.2020, a Ministra Relatora do RE nos EDcl
no Recurso Especial n. 1.674.221, em cujos autos foi fixada a tese (tema 1007/STJ)
de que “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao
advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à
obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja
qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo”, determinou  “a manutenção da suspensão de todos os
processos que versem sobre a mesma controvérsia somente em grau recursal, em
trâmite no âmbito dos Tribunais e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais”.

6. Entretanto, em 25.09.2020, o Plenário do STF reconheceu a
inexistência de repercussão geral da questão relativa à definição e ao preenchimento
dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista
no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, por não se tratar de matéria constitucional (RE n.
1281909 / Tema 1104/STF), de forma que a tese fixada pelo STJ no julgamento do
Tema 1007 pode ser aplicada e descabe a suspensão do processo. 

7. A tese adotada na sentença está em consonância com o
entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado no julgamento do Tema n. 1007,
cuja observância é obrigatória, conforme o art. 927, III do CPC. Os períodos rurais
averbados (21.12.1968 a 31.04.1971 e de 01.01.1976 a 31.07.1976) para, somados
com o tempo urbano, viabilizarem a concessão da aposentadoria por idade híbrida
pleiteada pelo autor são incontroversos, uma vez que consistem em situação jurídica
sobre a qual já se formou a coisa julgada. O período rural de 01.08.1971 a
31.12.1975 também é incontroverso, dado que homologado pelo INSS, de acordo
com a sentença.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
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https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001508840v4 e do código CRC
18df06d0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004292-76.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JONATHAS LUIZ VIEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

2. Em suas razões, alega que o processo deve ser suspenso porque
houve admissão de recurso extraordinário no tema n. 1007/STJ; que a concessão de
aposentadoria por idade híbrida não é possível quando há transferência do sistema
rural para o urbano; que não se admite ao segurado a utilização de tempo rural
remoto (tema n. 168/TNU); que o julgamento do tema n. 1007/STJ violou normas
constitucionais; e que não houve prova do exercício de atividade rural. Ao final,
pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

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

VOTO

4. Sobre a alegação de que o processo deveria ser suspenso, importa
dizer que, em decisão publicada em 26.06.2020, a Ministra Relatora do RE nos EDcl
no Recurso Especial n. 1.674.221, em cujos autos foi fixada a tese (tema 1007/STJ)
de que “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao
advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à
obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja
qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo”, determinou  “a manutenção da suspensão de todos os
processos que versem sobre a mesma controvérsia somente em grau recursal, em
trâmite no âmbito dos Tribunais e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais”.
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4.1. Entretanto, em 25.09.2020, o Plenário do STF reconheceu a
inexistência de repercussão geral da questão relativa à definição e ao preenchimento
dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista
no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, por não se tratar de matéria constitucional (RE n.
1281909 / Tema 1104/STF), de forma que a tese fixada pelo STJ no julgamento do
Tema 1007 pode ser aplicada e descabe a suspensão do processo. 

5. A sentença julgou o pedido procedente nos seguintes termos:

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
objetivando a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o reconhecimento e
averbação do tempo laborado como segurado especial em conjunto com as
contribuições vertidas como empregada urbana, com pagamento das prestações
vencidas, desde a data do requerimento administrativo em 24/12/2019.

Em sua contestação, o INSS alegou que a regra é a comprovação do efetivo
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao dia em que completou a idade exigida, ou ao menos,
anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, afirmando que não
é possível utilizar o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91 como fundamento legal para
conceder aposentadoria por idade a segurado urbano, computando como carência
tempo de serviço rural anterior a 1991.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95, passo a decidir.

 (i) Direito intertemporal

Em primeiro lugar, cumpre registrar que, a despeito do advento da Emenda
Constitucional nº 103/2019, é assegurado, na forma de seu artigo 3º, o direito
adquirido àqueles que tenham cumprido os requisitos para obtenção de benefícios
até a data de sua vigência (em 13/11/2019, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e
II do art. 36).

Assim, nos casos a versarem sobre a reunião das condições para obtenção de
benefício em data anterior à vigência da nova norma, impõe-se a sua análise
conforme a legislação pregressa, em homenagem ao brocardo lex tempus regit
actum.

(ii) Da Aposentadoria Híbrida

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a
doutrina vem chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores
rurais o cômputo do período laborado como urbano para fins de preenchimento da
carência necessária à concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão
incluída no art. 48, §3°, da Lei n° 8.213/91.
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Prevê o referido artigo:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus
ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher. (gn)

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho
rural e urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de
sua vida em atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano,
não poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de
benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, é possível a concessão de aposentadoria por
idade para qualquer espécie de segurado mediante a contagem, para fins de
carência, de períodos de contribuição, tanto como segurado urbano ou como rural
e de períodos de atividade, com ou sem a realização de contribuições facultativas
de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer
discriminação em relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins
de carência, do período laborado como segurado especial sem contribuição
facultativa, já que o requisito etário para ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como
carência mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição
do art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91. Nesse sentido TNU PEDILEF
00015080520094036318, publicado em 29/08/2019, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o cômputo
de tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior,
deve prevalecer o entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB)
não tem aplicabilidade para essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e
da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos
194, parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da
CRFB/88), tem-se que a correta interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é
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a de que a concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser
admitida para qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para fins de
carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade de segurado urbano
quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. A propósito,
vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO
RURAL E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO
QUE NÃO ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e
urbano durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718,
de 2008, que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que
cumprido o requisito etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não
estar desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo
não pode servir de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o
trabalhador seria prejudicado por passar contribuir, o que seria um contrassenso.
A condição de trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com o
desempenho de apenas um mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o
retorno do trabalhador às lides rurais por apenas um mês para fazer jus à
aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a
consideração de salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao
período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio
da razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do
requisito etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade
urbana.

5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado
complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher, em rigor é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para
fins de definição de regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com
efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do
requisito etário apenas para os trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, a aposentadoria mista é,
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pode-se dizer, subespécie da aposentadoria urbana.” (TRF 4ª Região, 5ª Turma,
APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed. RICARDO TEIXEIRA DO
VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Destaca-se, ainda, que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese:

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

Apesar de ter sido interposto Recurso Extraordinário contra a decisão do STJ, o E.
Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE 1.281.909 (tema 1104), que inexiste
repercussão geral na questão.

(iii) Da comprovação da atividade rural

Para a comprovação da atividade rural é indispensável início de prova material,
produzido contemporaneamente ao período probando, no período de 180 meses
imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do implemento da
idade mínima.

Nesse sentido são os enunciados sumulares n. 34 e 54 da TNU que dispõe,
respectivamente, “para fins de comprovação do tempo de labor rural, oinício de
prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”; e, “Para a
concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício
de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima.”

Ainda em relação à prova material da caracterização do segurado especial, não se
admite como início de prova material documento produzido em momento posterior
ao período de trabalho rural a ser provado (Processo n. 2008.38.00.732548-4/MG-
Boletim 24/11/2016). Contudo, não é exigível que o trabalhador tenha documentos
referentes à todo o período de carência (enunciado sumular 14 da TNU).

É certo, ainda, que é possível o reconhecimento de tempo rural anterior ao início de
prova material mais remoto, desde que complementado por testemunhas idôneas
(enunciado sumular 577 do STJ).

Ressalta-se, por oportuno, que nos termos do enunciado sumular 46 da TNU, o
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso
concreto.
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Sobre o início de prova material, colhem-se, ainda, as seguintes diretrizes:

Súmula 05 da TNU: A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários.

Súmula 06 da TNU: A certidão de casamento ou outro documento idôneo que
evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de
prova material da atividade rurícola.

Súmula 149 do STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação
da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário

Tese firmada (Tema 18 TNU. PEDILEF 2009.71.95.000509-1/RS): A certidão do
INCRA ou outro documento que comprove propriedade de imóvel em nome de
integrantes do grupo familiar do segurado é razoável início de prova material da
condição de segurado especial para fins de aposentadoria rural por idade,
inclusive dos períodos trabalhados a partir dos 12 anos de idade, antes da
publicação da Lei n. 8.213/91. Desnecessidade de comprovação de todo o período
de carência.

Súmula 32 da Advocacia-Geral da União: Para fins de concessão dos benefícios
dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de prova material
documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não
contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a
qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro,
enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto dependente deste,
como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova em contrário.

Enunciado 188, FONAJEF: O benefício concedido ao segurado especial,
administrativamente ou judicialmente, configura início de prova material válida
para posterior concessão aos demais integrantes do núcleo familiar, assim como ao
próprio beneficiário (Aprovado no XIV FONAJEF).   

Devido à alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei n.
13.846, de 18.6.2019, que introduziu o art. 38-B e alterou o art. 106, ambos da Lei
n. 8.213/91, dentre outros, a comprovação da atividade do segurado especial
realizar-se-á por autodeclaração, ratificada por documentos que se constituam em
início de prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos termos
do art. 20 da Instrução Normativa/INSS n. 101/2019, sendo aplicadas para os
benefícios atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de
justificação administrativa e as declarações de testemunhas para corroborar o
início de prova material.
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De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir
que toda e qualquer prova material detenha eficácia probatória para os demais
membros do mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua
condição de segurado especial no período.

A nova sistemática de comprovação do tempo de trabalho rural seria aplicada de
maneira ampla a todos os benefícios previdenciários concedidos aos segurados
especiais, respeitados alguns parâmetros:

1. Para a aposentadoria por idade rural: a autodeclaração deverá ser ratificada
por ao menos um documento por período correspondente à metade da carência
estabelecida para esse benefício (sete anos e seis meses).

2. Para a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por tempo de
contribuição ou certidão de tempo de contribuição (CTC): para cada período a ser
comprovado, dever-se-á apresentar um documento a ratificá-lo. Ressalvado que
cada documento será apto a demonstrar, no máximo, um período de sete anos e seis
meses (metade da carência da aposentadoria por idade).

3. Para o salário-maternidade: o documento deve datar de período anterior à data
presumida para o início da gravidez, não se admitindo documento com mais de sete
anos e seis meses, a contar daquela data presumida.

4. Para os demais benefícios: o documento deve ser anterior à data da contingência
geradora da prestação, não se admitindo documento com mais de sete anos e seis
meses, a contar do momento da contingência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária
a exigência de realização de prova oral, sendo imprescindível apenas o início de
prova material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o
julgamento somente mediante a corroboração da prova material em audiência, fato
é que essa nunca foi uma exigência legal.

Dessarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes
administrativas autoriza o reconhecimento do tempo de serviço rural
exclusivamente com base em declaração do segurado ratificada por prova material,
dispensando-se a produção de prova oral.

Essa é a orientação prestigiada na Nota Técnica Conjunta nº 01/ 2020 – CLIP
R/CLISC/CLIRS, emitida pelos Centros de Inteligência da Justiça Federal da 4ª
Região, a partir de sugestão encaminhada pela própria Procuradoria Regional da
PFE/INSS.

Pois bem.
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Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade
rural exercida pela parte autora.

No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente preenchido,
pois o autor nasceu em 01/08/1954. Assim, na data da realização do requerimento
administrativo já possuía 65 (sessenta e cinco) anos de idade, pelo que não resta
dúvida quanto a este requisito.

Quanto ao cumprimento da carência, o autor, em síntese, afirma que o período
rural somado ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo
necessário para efeitos de carência, e que teria laborado no campo, em regime de
economia familiar, de 27/04/1974 até 31/05/2009.

Citado, o INSS, em linhas gerais, sustenta que a autora não apresentou início de
prova material eficaz. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Para comprovação do trabalho rural, a parte autora apresenta: 

(a) Certidão de casamento do autor com a 1ª esposa, datada de 27/04/1974, em que
consta sua profissão de lavrador (Ev. 1, Anexo 3, fl. 04);

(b) Carteira do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais do município de Guaçuí,
constando data da admissão em 07/02/1976, e localização da residência em
Córrego do Óleo (Ev. 1, Anexo 3, fl. 09);

(c) escritura de compra e venda, data de 01/07/1988, expedida pelo Cartório de
Guaçuí, dando conta da aquisição da propriedade do imóvel de 82ha, contendo
quatro casas, pelo autor e seus irmãos, situado em “Bela Vista”, constando que as
profissões dos mesmos eram de agricultores (Ev. 1, Anexo 3, fls. 11/16);

(d) Certidão de nascimento de seu filho, datada de 15/01/1991, indicando que a
profissão do autor era lavrador (Ev. 1, Anexo 4, fl. 01);

(e) Registro do imóvel localizado em “Bela Vista”, expedido pelo Cartório de
Guaçuí, dando conta da alienação da fração da propriedade por parte do autor, em
10/11/2005, ainda constando que sua profissão era de lavrador (Ev. 1, Anexo 4, fl.
02);

(f) Certidão de casamento do autor com a 2ª esposa, datada de 14/11/2007, em que
consta sua profissão de agricultor (Ev. 1, Anexo 4, fl. 07);

(g) diversos documentos relativos à atividade rural, constando o nome do autor,
datados de 03/09/1976, 04/05/2000, 11/11/2002, 31/05/2004, 04/02/2005,
08/08/2005, 13/11/2019 (Ev. 1, Anexo 4, fls. 08/15).

Com relação ao período de 27/04/1974 a 30/06/1988, verifica-se que o autor
declarou em 19/01/2021 (Ev. 11, Anexo 2, fls. 01/03), haver laborado em regime de
economia familiar, em cultivo de café para subsistência, em imóvel rural na

5004292-76.2020.4.02.5002 500001433317 .V2 JES10745© JES10745

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 431



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 247/377

condição de meeiro, de área equivalente a 03 alqueires, conhecida como Fazenda
Córrego do Óleo, situada em Guaçuí/ES

Singularmente quanto ao período de 01/07/1988 a 10/09/2005, verifica-se que o
autor declarou, em 13/11/2019 (Ev. 6, Proc Adm 04, fls. 28/29), e depois em
19/01/2021 (Ev. 11, Anexo 2, fls. 01/03), haver laborado em regime de economia
familiar, em cultivo de café para subsistência, em imóvel rural na condição de
proprietário, juntamente com seus irmãos, de área equivalente a 82ha (área
explorada pelo autor de 08ha), conhecida como Fazenda Bela Vista, situada em
Guaçuí/ES.

Já quanto ao período de 18/09/2002 a 31/05/2009, verifica-se que o autor declarou,
em 28/03/2020 (Ev. 6, Proc Adm 04, fls. 87/90), e depois em 19/01/2021 (Ev. 11,
Anexo 2, fls. 01/03) haver laborado em regime de economia familiar, com sua
esposa, em cultivo de feijão para subsistência, em imóvel rural na condição de
comodatário, de área equivalente a 115,5ha (área explorada pelo autor de 07ha),
conhecida como Fazenda Santo Antonio, situada em Guaçuí/ES.

Existem nos autos declarações de conhecidos do autor, que atestam que ele
laborava no campo desde a década de 70, nas fazendas mencionadas nas
autodeclarações (ev. 11, anexo 2, fls. 05/08).

O autor ainda juntou documentos que comprovam que seus irmãos João Luiz Vieira
e Jordeli Luiz Vieira, que eram coproprietários da Fazenda Bela Vista juntamente
com ele, tiveram deferida a aposentadoria por idade (ev. 11, anexo 2, fls. 09/15).

As autodeclarações feitas pelo autor se coadunam com as informações constantes
nos documentos por ele juntados aos autos.

Há, portanto, provas documentais contemporâneas e suficientes, aptas a
certificarem o labor rural então exercido pelo autor e seu grupo familiar, no
período de 27/04/1974 (data do documento mais antigo, qual seja, a certidão de
casamento) até 31/05/2009 (data anterior do primeiro vínculo na qualidade de
empregado urbano constante no CNIS), pois em momento anterior, há contrato de
arrendamento de terras datado de 2002, e certidão do 2º casamento datada de
2007.  

Portanto, somando-se os meses de carência corretamente computados pelo INSS e
incontroversos, constantes do CNIS e do extrato de Ev. 6, Proc. Adm. 04, fls.
109/110, que são de 76 (setenta e seis) contribuições, referentes a atividades
urbanas, ao período de labor rural reconhecido na fundamentação acima, de
27/04/1974 a 31/05/2009 (pouco mais de 35 anos), percebe-se que há superação da
carência mínima de 180 (cento e oitenta) contribuições, prevista no art. 25, II, da
Lei nº 8.213/91, para a concessão da aposentadoria por idade, em data anterior à
vigência da EC 103/2019, em 13/11/2019.
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Preenchidos os requisitos da idade e carência, conclui-se, portanto, que a parte
autora faz jus à aposentadoria híbrida por idade. Verifica-se que a parte autora já
fazia jus à sua concessão quando da entrada do requerimento em 24/12/2019.

Em se tratando de requisitos cumpridos antes da vigência da EC 103/19, fica
afastada a regra de cálculo consoante os parâmetros estabelecidos pelo art. 26 e
respectivos parágrafos da referida emenda constitucional, devendo ser utilizado o
salário de benefício definido nos termos do art. 29 da Lei 8.213/91 e o coeficiente
previsto pelo art. 50 do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a teor do art. 487, I, do
NCPC/2015, para condenar o INSS a implantar, em favor de JONATHAS LUIZ
VIEIRA, o benefício de aposentadoria por idade (NB 190.921.974-3) com DIB em
24/12/2019, consoante as regras anteriores à EC 103/19, em razão de direito
adquirido, com o pagamento das parcelas em atraso, sobre os quais deverão
observar como índice de correção monetária o INPC e juros de mora aplicáveis à
caderneta de poupança, desde a citação, na forma do art. 1-F da Lei 9.4.94.97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/09 (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE).

6. A sentença apreciou todas as questões apresentadas pelas partes e
concluiu que, em relação ao período de 27.04.1974 a 31.05.2009, o autor juntou aos
autos início de prova material de que exerceu atividade rural, e que, com esse
período somado ao tempo urbano já apurado administrativamente, o autor cumpriu a
carência necessária para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade, na
modalidade híbrida.

7. Como o INSS, em suas razões recursais, não apresentou argumentos
sólidos capazes de infirmar a conclusão da sentença, limitando-se a alegações
genéricas ou a reprodução de alegações já rejeitadas, a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001433317v2 e do código CRC
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c630f62d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002026-85.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LUIS CARLOS RAMALHETE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré alegando omissão
quanto à ausência de fundamento constitucional para a concessão do benefício de
aposentadoria especial para os casos de agentes nocivos perigosos (evento 38).

VOTO

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

No caso dos autos, não se verifica a existência da omissão alegada pela
parte embargante. O acórdão embargado fundamentou o reconhecimento da
especialidade do labor prestado pelo autor após 05/03/1997 na função de vigilante
tomando por base a tese fixada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.031):

“É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com
ou sem arma de fogo, em data posterior à lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997
desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio
de prova até 5 de março de 1997 e, após essa data, mediante apresentação de laudo
técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente e não
ocasional nem intermitente exposição a agente nocivo que coloque em risco a
integridade física do segurado.”

(STJ, REsp 1831371/SP, 1831377/PR e 1830508/RS, Acórdão Publicado em
02/03/2021)

Foi exposto no julgado o entendimento de que as atividades típicas dos
profissionais que exercem a função de vigilante consistem, de um modo geral, em
vigiar as dependências de áreas privadas para prevenir e controlar irregularidades e
em preservar a integridade física das pessoas e a segurança do ambiente e do

5002026-85.2021.4.02.5001 500001504194 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 432



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 251/377

patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de fogo, já se poderia
considerar a natureza especial da atividade do recorrido em todos os períodos
abrangidos nesta demanda.

Assim, constata-se que a parte ré pretende, na verdade, rediscutir o
mérito da causa por meio de embargos de declaração, pretensão inadmissível através
da via eleita.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no
mérito, os elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-
questionamento, nos termos do art. 1.025 do novo CPC. 

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento aos
embargos de declaração da parte ré.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001504194v2 e do código CRC
34797132. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004731-87.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GILMAR RIVIERI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

2. Em suas razões, o autor afirma que alegou sofrer de doenças
ortopédicas na petição inicial, e que a doença psiquiátrica somente foi diagnosticada
posteriormente. Defende que o fato de que a incapacidade por doença psiquiátrica
não foi avaliada em âmbito administrativo não impede a sua apreciação, pela
primeira vez, no processo judicial. Ao final, pede a reforma da sentença para que o
pedido seja julgado procedente. Subsidiariamente, pede a realização de nova perícia
médica, para provar a incapacidade, e de audiência de instrução e julgamento, para
provar a qualidade de segurado especial.

3. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. No julgamento do RE n. 631.240, o Plenário do STF firmou as teses
ementadas abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição
de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência
de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
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possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender
da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos
a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo
nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e
(ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro
do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o
seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se
a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação
como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido
para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas
necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada
do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado
será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF - RE: 631240 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO,
Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-220
10-11-2014)

5. Conforme tese firmada no item 2 da ementa, não se caracteriza
ameaça ou lesão a direito antes de que o requerimento administrativo seja apreciado
e indeferido pelo INSS.

6. No requerimento de auxílio por incapacidade discutido nos autos foi
analisada, administrativamente, a incapacidade laborativa por doenças ortopédicas
(ev. 10, OUT2, fl. 03), e o requerimento foi indeferido.

7. De fato, na petição inicial o autor alegou como causa de pedir a
existência de doença ortopédica incapacitante. A instrução processual e a sentença
deveriam ter obedecido aos limites objetivos da demanda assim delimitado.
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8. A alegação de doença psiquiátrica somente em âmbito judicial, sem
a sua prévia submissão ao INSS, retira do autor o interesse processual, dado
que sobre essa questão não houve indeferimento administrativo.

9. Por esses motivos, a extinção do processo sem resolução do mérito
se mostra indevida porque considerou que faltava interesse de agir em relação a
causa de pedir (incapacidade por doença psiquiátrica) e pedido não inseridos nos
limites objetivos da demanda.

10. Não estando o processo em condições de imediato julgamento (art.
1.013, § 3º, I, do CPC), a anulação da sentença, com a consequente reabertura da
instrução processual, é medida que se impõe.

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

12. Ante o exposto, voto por anular a sentença e determinar a
reabertura da instrução processual e prolação de nova sentença com a observância
dos limites objetivos da demanda (incapacidade por doença ortopédica).

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001485626v8 e do código CRC
22e007af. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002652-35.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDIRENE DE JESUS SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade
temporária c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de
23/07/2020, por ser a demandante portadora de cicatrizes coriorretnianas (H31.0) e
cegueira em ambos os olhos (H54.0). A parte também pediu antecipação de tutela e
indenização por danos morais.

Sentença (ev. 41): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autora (ev. 45, recurso inominado 2): requer a anulação da
sentença, para que seja determinada nova perícia médica com oftalmologista.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de obter os benefícios
pleiteados na exordial.

Profissão habitual da autora: –

Idade atual da autora: 44 anos.

Escolaridade da autora: fundamental incompleto (4° ano).

VOTO

No julgamento do RE n. 631.240, o STF firmou a tese de que “a concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”.

Ocorre que diante da pandemia do COVID-19, foi editada a Lei 13.982/2020, a qual
viabilizou, mediante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 4º daquela lei e
art. 2º da Portaria Conjunta nº 9.381/2020, a antecipação de um salário mínimo aos
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segurados requerentes de benefício por incapacidade temporária que aguardam a
realização de perícia junto ao INSS. Dispõe o artigo 4º da Lei 13.982/2020:

"Art. 4º Fica o INSS autorizado a antecipar 1 (um) salário-mínimo
mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o art. 59 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante o período de 3 (três) meses, a contar
da publicação desta Lei, ou até a realização de perícia pela Perícia Médica
Federal, o que ocorrer primeiro. (Vide Decreto nº 10.413, de 2020)

Parágrafo único. A antecipação de que trata o caput estará
condicionada:

I - ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício
de auxílio-doença;

II - à apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de
análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia e do INSS."

Os requisitos para o atestado médico foram previstos na Portaria
Conjunta 9.381, de 06/04/2020:

"Art. 2º Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de
atendimento nas Agências da Previdência Social, nos termos da Portaria Conjunta
SEPRT/INSS nº 8.024, de 19 de março de 2020, os requerimentos de auxílio-doença
poderão ser instruídos com atestado médico.

§ 1º O atestado médico deve ser anexado ao requerimento por meio do
site ou aplicativo" Meu INSS ", mediante declaração de responsabilidade pelo
documento apresentado, e deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - estar legível e sem rasuras;

II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de
identificação, com registro do Conselho de Classe;

III - conter as informações sobre a doença ou CID; e

IV - conter o prazo estimado de repouso necessário.

(...)"
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Conforme consta dos autos, não houve análise do pedido de antecipação do auxílio
doença, em razão da “não apresentação ou não conformação dos dados contidos no
atestado médico” (v. ev. 1, processo administrativo 11, fl. 12). Nesse sentido, o
quadro fático registrado nos autos, evidencia que não houve exame do pedido de
antecipação do benefício nos moldes prescritos pela legislação de regência, tendo em
vista que o atestado médico não preencheu os requisitos procedimentais e não em
razão da efetiva avaliação da capacidade laborativa da autora.

Na própria carta de indeferimento do benefício consta que, caso a Autora
discordasse daquela decisão, "é possível ainda, solicitar novo exame sem
apresentação de atestado, que será encaminhado para realização de perícia
presencial, quando normalizado o regime de plantão reduzido de atendimento nas
Agências da Previdência Social, nos termos da Portaria Conjunta SERPT/INSS nº
8.024, de 19 de março de 2020" (fl. 12 - PROCADM11- evento 01).

Assim, para que seja analisado o pedido efetuado na inicial, é necessário que tenha
sido indeferido o benefício de auxílio-doença, o que ainda não ocorreu. Não
existindo indeferimento administrativo do pedido de benefício por incapacidade nos
termos da Lei 8.213/91, o qual talvez somente existirá após a
realização da perícia administrativa, quando o benefício em si poderá até ser
concedido pelo INSS, não possui a demandante interesse de agir.

Dessa forma, inexistindo avaliação da capacidade laborativa da autora em âmbito
administrativo, restou descaracterizada a ameaça ou a lesão a direito, das quais
derivaria seu interesse processual. Ausente o interesse processual da autora, a
sentença deve ser anulada e o processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, voto por anular, de ofício, a sentença, e por extinguir o processo sem
resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001460623v11 e do código CRC
02799bde. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021590-84.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: CRISTIANE VIRGINIA GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade
temporária a partir de 27/05/2020 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente com majoração de 25%, ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente, por
ser a demandante portadora de epilepsia (G40.9).

Sentença (ev. 76): julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a
conceder o auxílio-por incapacidade temporária desde 27/05/2020 e encaminhar a
parte autora para o programa de reabilitação profissional.

Recurso Inominado – autora (ev. 81): requer a reforma da sentença a fim de obter
a conversão do auxílio em aposentadoria por incapacidade permanente.

Recurso Inominado – INSS (ev. 89): requer a reforma da sentença, para que seja
julgado improcedente o pedido, em razão da incapacidade ser anterior ao ingresso da
autora no RGPS. Alternativamente, argumenta que o encaminhamento da autora para
o programa de reabilitação profissional não é a medida adequada, pois ela já se
encontra apta e capacitada ao exercício de atividade compatível com suas limitações
profissionais.

Profissão habitual: trabalhadora rural.

Idade atual: 26 anos.

Escolaridade: superior completo (graduação em pedagogia).

Laudos/exames médicos particulares:

• ev. 1, laudo 8, fl. 1, 11/08/2020: paciente apresenta dificuldade de praticar sua
atividade laboral.

• ev. 1, laudo 8, fls. 2-4: ilegível.
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Laudos SABI:

• ev. 7, outros 2, 15/01/2018: existiu incapacidade laborativa. DID: 11/11/1996. DII:
13/11/2017. G40 (epilepsia).

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
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percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 66, laudo 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente da autora.  Conforme a Lei
8.213/91, tendo sido constatada a incapacidade parcial e permanente, o segurado
encontra-se elegível para a reabilitação profissional, devido à impossibilidade de
recuperação para sua atividade habitual.

Em sede recursal (v. ev. 89, recurso inominado 1), a Autarquia argumentou que o
perito do juízo errou “ao fixar o início da incapacidade apenas em janeiro de 2021,
pois o fez baseado na deficiente documentação juntada aos autos pela autora, que
ocultou os registros mais antigos de sua patologia”, e que mesmo que a parte tenha
comprovado o exercício da atividade de lavradora, “é inquestionável que a autora
decidiu dar início a esta atividade já ciente das limitações preexistentes, decorrentes
da sua patologia”. Assim, o INSS não poderia ser responsabilizado pelo pagamento
de benefício decorrente desta incapacidade.

Nos termos do Tema Representativo de Controvérsia N.º 38, da TNU, não será
devido benefício por incapacidade ao segurado que se filiar ao Regime Geral de
Previdência Social já portando a doença ou a lesão invocada como causa para o
benefício, mesmo nos casos de reingresso. Na oportunidade, entretanto, ressalto que
a simples existência de doença não é fator determinante e exclusivo para existência
de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não se encontrar incapaz
para a atividade que declarou exercer, visto que a incapacidade é reconhecida
quando a parte autora não possui condições físicas e mentais para o exercício do
labor, conforme avaliado pelo médico-perito. Portanto, a existência da doença, por si
só, não significa impedimento ao trabalho.

Assim, embora a autora apresente epilepsia desde a infância, isso não significa dizer
que ela está impedida de receber benefício por incapacidade. A Lei da Previdência
Social deixa claro em seus arts. 42, § 2º, e 59, § 1º, que quando a incapacidade
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento de doença ou lesão preexistente,
o segurado faz jus ao recebimento de benefício por incapacidade.
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Cumpre ressaltar, ainda, que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio,
imparcial. Resta pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade
o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo recorrente, diante
de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial,
e não foram apresentados elementos capazes de para infirmar o laudo categórico da
perícia médica judicial quanto à DII.

No entanto, verifica-se no ev. 2, traslado de peças 1, que a autora é formada em
pedagogia, sendo que para essa atividade ela não se encontra incapacitada. E isso
porque a perícia médica judicial afirmou que a autora possuía restrições relativas a
"suportar pesos, trabalhar em alturas, operar máquinas pesadas/veículos automotivos
e manusear ferramentas cortantes e/ou em temperaturas extremas". Nenhuma dessas
situações ocorreria no trabalho como pedagoga.

A perícia médica judicial declarou que a autora estava, desde janeiro de
2021, incapacitada de forma definitiva para a função de lavradora, mas constata-se
nos autos que ela, em 2018 (ev. 2, traslado de peças 1), já havia se formado em
pedagogia. Além disso, o requerimento administrativo está datado de 2020 (evento
1, PROCADM9, fl. 01), data em que não foi confirmada a incapacidade laborativa
da autora.

Quanto à necessidade de encaminhamento à reabilitação profissional, compreendo
que não faz sentido manter o benefício por incapacidade a segurado que detém
formação acadêmica ou profissional que o habilita ao exercício de trabalho
compatível com suas restrições médicas, especialmente quando se tratar de ensino
superior completo. O resultado que se objetiva com a reabilitação já está disponível
ao segurado, e considerando que a autora já possuía o atual nível de escolaridade em
2018 (v. ev. 2, traslado de peças 1), compreendo que não é dever do INSS
encaminhá-la à reabilitação profissional. Nesse sentido, também não há motivo para
a manutenção do auxílio por incapacidade temporária concedido em primeira
instância.

Verifica-se, portanto, que a autora não preenche os requisitos legais para fazer jus a
benefício por incapacidade, seja temporária seja permanente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do
§3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida. Para o INSS,
sem condenação em honorários, em razão do provimento do recurso.
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Posto isso, voto por conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao
recurso da autora, e dar provimento ao recurso do INSS, para julgar
improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001446422v10 e do código CRC
6135206a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010398-57.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JEFFERSON CORSINO MENEZES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. A parte autora interpôs agravo interno impugnando decisão (ev. 86)
que negou seguimento a recurso extraordinário. 

2. A decisão impugnada negou seguimento ao recurso extraordinário
ao fundamento de que: 

O STF, ao apreciar o tema objeto do recurso extraordinário interposto pela parte,
no julgamento do ARE 821296 (Tema n. 766), assentou que a verificação dos
requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença é matéria infraconstitucional, não havendo repercussão geral no
tema:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido
consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2.
Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento
da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.(ARE
821296 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/09/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014)

VOTO

3. Nas razões do agravo interno a autora afirma que o recurso
extraordinário é cabível porque o acórdão da 1ª Turma Recursal/ES violou
princípios constitucionais ao manter sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício por incapacidade.

4. No entanto, conforme entendimento do STF, mencionado acima,
inexiste repercussão geral em relação à matéria que diga respeito ao preenchimento
dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Além disso, o Supremo
Tribunal Federal, em análise ao ARE 748371, no qual se discutia a violação dos
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princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais
(Tema 660), concluiu pela ausência de repercussão geral de tais questões.

5. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001461252v2 e do código CRC
ab1eff75. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000194-36.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: ELIENE MOREIRA SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade
temporária desde 11/12/2019 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente, por ser a demandante portadora de neoplasia maligna da mama (C50.9).

Sentença (ev. 59): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a restabelecer o
benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária à autora, desde a
indevida cessação (05/09/2019) e realizar análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional.

Recurso Inominado – INSS (ev. 65): requer a anulação da sentença para que o
perito nomeado nos autos responda aos quesitos suplementares apresentados pelo
INSS. Além disso, alega sentença ultra petita e requer a reforma da sentença para
que a DIB do benefício seja fixada em 11/12/2019.

Profissão habitual: –

Idade atual: 47 anos.

Escolaridade: fundamental incompleto.

Laudos/exames médicos particulares:

• ev. 1, laudo 8, 20/12/2019: paciente submetida a cirurgia conservadora e
tratamento com quimio, radio e hormonioterapia. Possui sequela do tratamento
(limitação dos movimentos do membro superior esquerdo).

Laudos SABI (ev. 15, outros 2):

• C50 (neoplasia maligna da mama): houve incapacidade laborativa de 01/03/2016
até 17/08/2017; e depois, novamente, de 09/05/2019 até 23/12/2019.

Laudo pericial:
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• ev. 51, laudo 1, 09/06/2021: a autora apresenta histórico de neoplasia de mama
esquerda (C50) e apresenta, em caráter sequelar, limitação funcional de membro
superior esquerdo, configurando incapacidade permanente e parcial. DID/DII:
fevereiro de 2016. Encontra-se apta a exercer atividades que não envolvam o suporte
de pesos e/ou realização de esforço físico intenso com o membro superior esquerdo.
Sugere-se cargos como porteira e vendedora.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos /termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
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percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de
realização de novo exame pericial, registro que conforme estabelece o art. 480 do
CPC/2015, seria facultado ao magistrado a quo a realização de nova perícia apenas
se a matéria discutida não lhe estivesse suficientemente esclarecida, o que não é o
caso dos autos, uma vez que o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios
sobre o quadro clínico da parte autora.

Assevero que objetivo dos quesitos complementares é o de, justamente,
complementar a perícia quando as perguntas/quesitos originais não foram
respondidas de forma clara e precisa pelo perito, o que enseja a necessidade de
integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador no momento da
formação de sua convicção, não sendo esse, de forma alguma, o caso dos autos.

No caso em questão, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta
aos quesitos complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o
desfecho da causa, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são
eficazmente esclarecidas nos laudos periciais acostados. Portanto, fica claro que a
causa encontra-se madura para julgamento e mostra-se desnecessária a produção de
outras provas.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova
mero norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação
de questões específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico
aprofundado, colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do
jurisdicionado. Deve-se lembrar que o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial,
nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, bem como da mais recente
jurisprudência.

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, tendo em vista que a prova
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produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser
confundido com causa para anulação da prova pericial.

Quanto ao pedido de alteração da DIB, verifica-se que a sentença de primeiro grau
condenou o INSS além do pedido inicial. Na exordial, a autora pede tão somente a
concessão do benefício requerido em 11/12/2019. Entretanto, o recorrente foi
condenado a restabelecer benefício cuja DCB é ainda anterior (05/09/2019). Assim,
em consonância com os art. 492 do CPC, merece acolhimento o pedido de alteração
da DIB.

Sem condenação em honorários, em razão do provimento parcial do recurso.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas
para fixar a DIB do benefício em 11/12/2019.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001452423v3 e do código CRC
fc8b2431. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010874-61.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SILVIA CRISTINA SOUSA FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 45) interposto pela autora
visando o restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio por  incapacidade
temporária com posterior conversão em  aposentadoria por incapacidade
permanente. Em suas razões, afirma que a autora não apresenta condições físicas
nem psicológicas de voltar para suas atividades laborais, em razão de fortes dores
que vem sentindo, decorrentes de espondiloartrose lombar e abaulamento discal L5-
S1, com irradiação para membro inferior esquerdo com perda de força e
edema. Afirma ainda que suas condições pessoais e sociais desfavorecem o seu
retorno ao mercado de trabalho. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

Sentença (evento 39): a sentença julgou improcedente os pedidos da
autora, por ter verificado que se encontrava apta para sua atividade laboral,
acolhendo a conclusão do perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia. 

Profissão habitual da autora: servente hospitalar, readaptada para a
função de copeira.

Idade atual da autora: 54 anos

Escolaridade da autora: ensino primário incompleto.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos
do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº
103/2019) – a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a
"cobertura dos eventos de doença, invalidez".
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Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, disciplinados pela Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do seu art. 59 e é
concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para
qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do
salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a
"aposentadoria por invalidez" foi sucedida pela "aposentadoria por incapacidade
permanente" (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício – calculado por meio
da média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do
caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com
acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

Além disso, a nomenclatura do "auxílio-doença" também foi alterada,
passando a ser denominada de "auxílio por incapacidade temporária" (CRFB, art.
201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um
por cento), mas tendo por referência a média/salário de benefício de que trata o
caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos
valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º,
da CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e
15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.
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No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial (ev. 18) atestou que
a recorrente sofre de espondilodiscopatia lombar e tendinite trocantérica dos quadris,
mas concluiu pela sua capacidade laborativa para sua atividade habitual. 

Em relação à sua atividade habitual, a recorrente exercia a função de
servente hospitalar, entretanto, em razão de suas limitações físicas, foi readaptada
pela empregadora (MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO - HOSPITAL - Evento 6, OUT2), exercendo atualmente
a atividade de copeira.

Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo
pericial.

Constata-se nos autos que a autora recebeu auxílio por incapacidade
temporária nos períodos de 24.10.2013 a 24.03.2014, de 27.06.2017 a 06.12.2017,
de 07.02.2018 a 11.12.2018 e de 01.02.2021 a 14.04.2021 (ev. 6, OUT2, fl. 02). Em
todas essas quatro oportunidades, o fundamento da concessão administrativa foi
doença ortopédica, sendo a última, lombalgia crônica devido a processo
degenerativo, conforme afirma o laudo médico administrativo do ev. 6, OUT2, fl.
29.

A recorrente juntou os seguintes laudos médicos particulares atestando
a sua incapacidade em data contemporânea à cessação do último auxílio por
incapacidade temporária: O laudo juntado no ev. 1, LAUDO6, fl. 01, emitido em
19.04.2021, atesta a inaptidão da autora para suas atividades profissionais; o laudo
juntado no ev. 1, LAUDO7, fl. 12, emitido em 15.04.2021, atesta que a autora
necessitava de 03 dias de afastamento a partir dessa data; o laudo  juntado no ev. 1,
LAUDO8, fl. 07, emitido em 31.03.2021, atesta que a autora não deveria realizar
esforços físicos. O laudo juntado no ev. 01, LAUDO10, fl. 01, embora emitido em
09.12.2020, atesta que a autora deveria se afastar de esforços físicos por tempo
indeterminado. Além disso, há o Atestado de Saúde Ocupacional, emitido em
19.04.2021 (evento 1, LAUDO 6, fl.3), considerando a autora inapta para retornar
ao trabalho.

Dessa forma, a prova produzida nos autos confirma que o estado de
incapacidade laborativa da autora para suas funções habituais não havia sido
superado na DCB. Enfatize-se que a autora juntou farta documentação médica que
demonstra a continuidade se seu estado de saúde incapacitante na data de cessação
do benefício.
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Quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade
permanente, não restou demonstrado estado de incapacidade total e permanente. A
princípio, as enfermidades da autora ainda podem se estabilizar (há registro nos
autos de terapia fisioterápica) e permitir o retorno às suas atividades habituais. 

Por esses motivos, a autora preenche apenas os requisitos para o
restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, devendo-se fixar a
sua DCB em 45 dias contados da data de reativação do benefício, nos termos do § 8º
do art. 60 da Lei 8.213/91, podendo a autora, caso se considere incapacitada para o
trabalho á época da DCB, requerer, dentro dos 15 (quinze) dias que antecederem a
data de cessação, a prorrogação do benefício.

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

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento, para condenar o INSS a restabelecer o auxílio por incapacidade
temporária (NB 6338375880) desde a DCB em 14.04.2021, fixando-se a DCB em
45 dias contados da data de reativação do benefício. Concedo a tutela de urgência
para determinar que o INSS implante o benefício no prazo de 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001484932v33 e do código CRC
601de729. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000064-21.2021.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: PAULO SERGIO PAULINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade
temporária c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, por ser o
demandante portador de espondilose lombar e discopatia degenerativa. 

Sentença (ev. 30): julgou procedente o pedido, deferindo a antecipação de tutela e
condenando o INSS a conceder auxílio por incapacidade temporária ao autor a partir
da DER (07/06/2019), mantendo o pagamento até sua reabilitação.

Recurso Inominado – INSS (ev. 37): requer a reforma da sentença para que a DII
seja fixada em 26/03/2021 (data de realização da perícia), e a aplicação do Tema 177
da TNU.

Profissão habitual: repositor de supermercado.

Idade atual: 44 anos.

Escolaridade: fundamental incompleto.

Laudos/exames médicos particulares:

• ev. 1, laudo 8: laudos parcialmente ilegíveis ou extemporâneos.

• ev. 1, laudo 9, fls. 1-4: exames médicos.

• ev. 1, laudo 9, fl. 5, 23/05/2019: paciente sem condições para o labor. Recomenda-
se afastamento por tempo indeterminado. M54. G55.

• ev. 1, laudo 9, fl. 6, 23/05/2019: paciente necessita de quinze dias de afastamento.
M54.

Laudos SABI:
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• ev. 27, petição 5, 11/06/2019: não existe incapacidade laborativa. DID:
02/09/2009. M51.

Laudo pericial:

• ev. 20, laudo 1, 26/03/2021: o autor apresenta quadro de discopatia em região
lombar (M54). Existe incapacidade permanente e parcial. Impossível fixar DID/DII.
O autor pode ser reabilitado para atividades sem sobrecarga ou esforço lombar.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
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incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a DIB merece alteração e as
condições da reabilitação profissional, nos termos do Tema 177.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 20, laudo 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente do autor, mas não foi capaz
de fixar a DID ou a DII.  Entretanto, o próprio INSS, no laudo SABI de 11/06/2019
(ev. 27, petição 5), determinou 02/09/2009 como a data de início da doença – M51
(outros transtornos de discos intervertebrais), e os laudos particulares de maio de
2019 (ev. 1, laudo 9, fls. 5-6), já solicitavam afastamento do trabalho. Considerados
esses fatos, e sabendo que o juiz pode valer-se de quaisquer provas disponíveis para
fundamentar o entendimento, em caso de insuficiência do laudo pericial,
compreendo que o estado incapacitante do autor já existia na DER. Portanto, não
merece acolhimento o pedido de alteração da DIB.

Quanto à reabilitação profissional, depreende-se do Tema 177 da Turma Nacional de
Uniformização, julgado em 21/02/2019, que o caráter multidisciplinar da análise de
possibilidade de reabilitação profissional do segurado impossibilita a determinação
da reabilitação propriamente dita, autorizando tão somente a condenação da
Autarquia a instaurar o processo, por meio de perícia de elegibilidade.

Conforme dispõe a Lei 8.213/91, "a habilitação e a reabilitação profissional e social
deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o
trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de
(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho
e do contexto em que vive". Como devem ser levados em consideração não apenas
critérios médicos, mas também os sociais e os pessoais, cabe ao Juízo determinar o
encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional.
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A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional adota como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e
permanente, mas deve ser ressalvada a possibilidade de constatação de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença. De tal maneira, é idônea a revisão do
benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido, e sua cessação caso
constatada a total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual,
em nova perícia a ser realizada em sede administrativa.

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

Posto isso, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para
determinar tão somente o encaminhamento da parte autora para a análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, nos termos do Tema 177
da TNU.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001448122v4 e do código CRC
fe5cc8c2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005523-41.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SANDRA REGINA TOME DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando o restabelecimento de benefício por incapacidade
temporária, recebido no período de 11/09/2018 a 30/07/2020, com conversão em
aposentadoria por invalidez, por ser a parte autora definitiva e totalmente incapaz
para o exercício de atividade laborativa.

Sentença (evento 29, sentença 1): julgou parcialmente procedente o pedido, para
conceder o beneficio por incapacidade temporária desde a citação (01/10/2020) e
encaminhar a demandante para a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional.  

Razões do recorrente – autora (evento 34, recurso inominado 1): a recorrente,
fundamentando-se nos laudos particulares, alega se tratar de incapacidade total e
definitiva, não cabendo, por consequência, reabilitação para atividade profissional
diversa. Pleiteia, pois, pela concessão do benefício de auxílio doença, com conversão
em aposentadoria por invalidez.

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

a) Profissão habitual: cozinheira.

b) Idade atual: 47 anos.

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

“O autor alega em sua inicial que está incapacitado para o trabalho em
decorrência de CID 10 S32.0 - Fratura de vértebra lombar e CID 10 – M54.5 – Dor
lombar baixa, apresentando os seguintes laudos e exames médicos: laudo datado de
10/04/2019 (que coincide com a data do início do benefício NB 6275114170),
atestando incapacidade por tempo indeterminado (Evento 1 - ANEXO4, fl. 1);
tomografia, datada de 19/12/2018 (evento 1 - ANEXO4, fl. 2); declaração do
empregador, informando o afastamento da autora de suas atividades laborativas
(evento 1 - ANEXO4, fl. 4);  relatório médico datado de 18/08/2020, atestando,
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dentre outras coisas, que "a autora foi vítima de acidente automobilístico, passou
por procedimento cirúrgico com artrodese com parafusos pediculares, encontrando-
se com deformidade local em cifose, parafuso de L2 à esquerda em falso trajeto e
pseudo artrose. Apresenta dor e limitação funcional aos mínimos esforços,
necessitando de revisão cirúrgica".

O INSS apresentou as avaliações médicas da autarquia, que apontam a existência
de incapacidade laborativa.

Por sua vez, o laudo pericial judicial (Evento 21), decorrente do exame médico
realizado no dia 26/01/2021, concluiu que a autora, conzinheira, ensino médio
completo e com 46 anos de idade, é portadora de fratura de coluna lombar –
realizou artrodese e lombalgia, o que lhe causa incapacidade parcial e
definitiva para a sua atividade habitual. (...)

Cabe ressaltar que o laudo judicial está de acordo com os laudos médicos
particulares apresentados pela parte autora.

O INSS não apresentou impugnação ao laudo.

A autora, por sua vez, apresentou impugnação, alegando que a incapacidade da
autora não é parcial, mas sim total e, considerando suas condições sociais, faz jus
ao benefício por aposentadoria por invalidez. (...)

De fato ficou constada que a patologia da autora é irreversível e sem possibilidade
de recuperação, tanto que a perita atestou que a incapacidade é permanente. No
entanto, isso não significa que a referida incapacidade é total. Significa dizer que a
autora pode realizar outras atividades que não demandem grande esforço físico,
como atestou a perita do juízo (...)

Diante dessa perspectiva, entendo que a capacidade laborativa residual é razoável.
A autora possui ensino médio completo e apenas 47 anos de idade, além de,
conforme extrato do CNIS, ter exercidos outras profissões, além de cozinheira

Tais elementos permitem admitir que há tempo hábil para que a autora seja
readaptada e possa ser recolocada no mercado de trabalho antes do presumido
exaurimento da capacidade laborativa. A perita do juízo, ressalte-se, apontou a
possibilidade de readaptação da parte autora para atividades que não demandem
grandes esforços físicos.

Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:

(i) conceder o benefício de auxílio-doença desde a data da citação (01/10/2020,
evento 6) (...)

(iii) encaminhar a parte autora para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional (tema 177 - TNU).”
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VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
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o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

Cinge-se a controvérsia no fato de estar ou não a parte autora incapacitada total e
permanentemente para o trabalho.

A profissional médica designada pelo Juízo para a realização da perícia, realizada
em 26/01/2021 validou a alegação da pericianda, ao a pontuar que “apoiada nos
documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que a autora é
portadora de fratura de coluna lombar – realizou artrodese e lombalgia. Apresenta
alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos”. Por esses
motivos, a perita atestou existir estado incapacitante para o exercício da atividade
habitual de forma permanente. Por último, a expert do juízo concluiu que a segurada
está apta para o exercício de outras atividades laborais, que não exijam grande
esforço físico, como “recepcionista, telefonista e bibliotecária”. (Evento 21, laudo
1)

Com efeito, apesar de, nos termos do art. 479 do CPC, não estar o juiz adstrito ao
laudo pericial, a conclusão do perito judicial foi pela incapacidade parcial e
permanente da pericianda, não havendo, nos autos, vícios na perícia judicial ou
provas contrárias suficientes para infirmar as conclusões logradas pelo perito
judicial.

Sobre a reabilitação profissional, a lei estabelece que deve ser concedida em caso de
incapacidade definitiva para a função habitual. Assim dispõe o art. 89 da Lei
8.213/91:

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

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

No caso sob exame, a autora possui ensino médio completo, experiência em
diferentes áreas de atuação e, somente, 47 anos, havendo, portanto, tempo hábil para
adquirir formação profissional e ser reinserida no mercado de trabalho, em função
diversa compatível com suas limitações.
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Diante do exposto, conclui-se que a autora não faz jus ao benefício por incapacidade
permanente, visto que apresenta incapacidade parcial e permanente, e que as
condições pessoais e sociais mostram-se favoráveis à reabilitação profissional. 

Por fim, no tocante ao pedido de alteração da data de início do benefício por
incapacidade temporária concedido na decisão a quo, verifico que a autora recebeu
benefício previdenciário de 11/09/2018 a 11/03/2019, pela mesma patologia
constatada nos autos. Observo, ainda, que a Recorrente logrou em comprovar que
solicitou, em 25/02/2019, a prorrogação do benefício previamente concedido. A
autarquia previdenciária, contudo, indeferiu administrativamente o pedido da
segurada. Assim sendo, entendo que, embora o perito judicial tenha fixada a data de
início da incapacidade em 10/04/2019, restou comprovada a existência do mesmo
quadro clínico desde setembro de 2018, quando foi concedido benefício por
incapacidade temporária. Portanto, entendo que merece prosperar o pleito recursal
da autora no tocante à modificação da DIB para a DCB do benefício previdenciário
previamente concedido.  

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art.
55, caput da Lei 9.099/2015 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para modificar a DIB para a DCB do benefício previamente
concedido (11/03/2019), devendo ser compensadas as parcelas recebidas no
mesmo período.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001497373v4 e do código CRC
233034be. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001122-55.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCELO BARBOSA SOBRINHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento da aposentadoria por
incapacidade permanente desde 06/07/2018 com majoração de 25%, por ser o
demandante portador de hanseníase polo dimorfo-virchowiano.

Sentença (ev. 116): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o
benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária à parte-autora,
desde a DCB (06/07/2018) até 07/06/2020, quando houve concessão administrativa
de aposentadoria por incapacidade permanente. Concedeu a tutela provisória de
urgência (30 dias da intimação da sentença).

Embargos de Declaração – INSS (ev. 120): requer o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes para esclarecer a obscuridade no que tange ao termo final
do auxílio por incapacidade temporária, considerando que não houve concessão
administrativa de aposentadoria, e sim, implantação do benefício em virtude de
tutela antecipada no presente feito, cujas razões não se confirmaram, tendo em vista
a conclusão do laudo pericial pela incapacidade parcial e permanente.

Embargos de Declaração – autor (ev. 122): requer o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes. A sentença concedeu auxuílio por incapacidade temporária
ao autor, mas a ação visa o reestabelecimento da aposentadoria por incapacidade
permanente concedida em 01/05/2014, e cessada administrativamente de forma
indevida em 06/07/2018. A aposentadoria concedida no decorrer dos autos deu-se
em tutela de urgência, uma vez que preenchidos os requisitos concessórios (v. ev.
71).

Sentença (ev. 127): conheceu dos embargos declaratórios opostos pelas
partes, negando provimento aos opostos pela parte autora e dando provimento
àqueles opostos pela ré, para alterar o seguinte trecho da fundamentação e da parte
dispositiva da sentença:
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"Nesse passo, verifico que o laudo pericial corrobora as informações constantes
nos laudos particulares, pelo que entendo fazer jus o autor ao benefício
previdenciário de auxílio-doença, desde a data da indevida cessação
administrativa em 06/07/2018 (evento1, outros4), diante de sua incapacidade
permanente e parcial.

Deixo de fixar a Data de Cessação do Benefício (DCB), uma vez que, neste caso, o
perito judicial concluiu que o autor "pode exercer atividades que não necessitem de
maior destreza em suas mãos, tais como: porteiro, vendedor e balconista" (quesito
j).

Ademais, analisando as condições pessoais da parte autora, não vislumbro a
inviabilidade de reabilitação profissional. [...]

Diante disso, o INSS deverá realizar análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, a qual deverá adotar como premissa a existência de
incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho, nos termos desta
sentença, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença.

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez
constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral,
o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que é
imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do
segurado. Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS
proceda à implantação do benefício em favor da parte autora.

Ainda, tendo em vista que o autor recebeu benefício de aposentadoria por invalidez
desde 08/06/2020, os valores aqui devidos deverão ser compensados ou
descontados deste período em que já houve o pagamento das parcelas, cessando o
recebimento de aposentadoria por invalidez e substituindo-o por auxílio-doença,
devendo o INSS perpetrar os devidos ajustes.

Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do
NCPC, e condeno o Réu a:

a) RESTABELECER o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora,
MARCELO BARBOSA SOBRINHO, desde a data da indevida cessação
administrativa em 06/07/2018, devendo o INSS realizar análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, a qual deverá adotar como premissa a
existência de incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho, nos
termos desta sentença, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença; os valores aqui devidos deverão
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ser compensados ou descontados do período em que já houve o pagamento das
parcelas, cessando o recebimento de aposentadoria por invalidez e substituindo-o
por auxílio-doença, devendo o INSS perpetrar os devidos ajustes."

Recurso Inominado – autor (ev. 132): requer a reforma da sentença a fim de obter
o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Profissão habitual do autor: pintor.

Idade atual do autor: 47 anos.

Escolaridade do autor: fundamental incompleto.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
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do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se há ou não incapacidade laborativa
permanente.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 95, laudo 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente  do autor, causada pela
osteomielite crônica nas mãos e no pé esquerdo, e existente desde 29/08/2018.
Entretanto, o próprio INSS reconheceu, por meio da concessão da aposentadoria por
incapacidade permanente, que o autor esteve incapaz entre 09/09/2014 e 06/07/2018
(v. ev. 38, laudo 1). Não me parece razoável concluir que esse suposto período de
melhora, inferior a dois meses, ateste qualquer tipo de melhora significativa na
condição de saúde do autor, considerando que este esteve aposentado por causa da
mesma enfermidade por quase quatro anos.

Em situações como a presente, é possível presumir a continuidade do estado
incapacitante desde a data de cessação do benefício anterior, já que, em se tratando
da mesma enfermidade e não havendo alteração do quadro clínico, presume-se a
hipótese de continuidade do quadro incapacitante. Reconhecer a persistência do
estado incapacitante após a DCB sugerida nem mesmo significa relativizar a opinião
profissional dos médicos peritos – afinal, é possível a ocorrência de complicações
imprevisíveis que atrasem a recuperação do paciente. Esse é o entendimento
dominante na TNU, consolidado no PEDILEF nº. 2007.72.57.003683-6.

Frisa-se a cronicidade e a persistência da enfermidade. O autor já foi submetido a
múltiplas abordagens cirúrgicas, e permaneceu internado por várias ocasiões para
tentativa de tratamento, apresentando melhora parcial, mas sempre com
reagudização recorrente.
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Além disso, conforme a Lei 8.213/91, tendo sido constatada a incapacidade parcial e
permanente, o segurado encontra-se elegível para a reabilitação profissional, devido
à impossibilidade de recuperação para sua atividade habitual.

Ocorre que as condições pessoais do segurado também são relevantes para efeito de
definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho. Conforme a
Súmula 47 da TNU, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o
juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de
aposentadoria por invalidez. Nesse caso, as condições pessoais e sociais do caso
concreto mostram-se extremamente desfavoráveis à reabilitação profissional,
especialmente devido ao conjunto de sintomas da parte autora; seu grau de instrução
(ensino fundamental incompleto.); e o fato de que já esteve afastado do mercado de
trabalho por certo tempo. Assim, compreendo que o autor faz jus ao
restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, condenando o
INSS a restabelecer a aposentadoria por incapacidade permanente desde a DCB, em
06/07/2018.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001464310v2 e do código CRC
017161dd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000459-38.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SERGIO DA LUZ SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento de aposentadoria por
incapacidade permanente, desde 27/09/2018, por ser o demandante portador de
sequela de poliomielite, síndrome pós poliomielite, e dor lombar crônica.

Sentença (ev. 91): julgou improcedente o pedido, por compreender que a doença
que acomete o demandante é pré-existente ao seu ingresso no RGPS, não tendo sido
demonstrado agravamento ou progressão da doença.

Recurso Inominado – autor (ev. 95): requer a reforma da sentença, a fim de obter
os benefícios pleiteados na exordial.

Profissão habitual do autor: carpinteiro.

Idade atual do autor: 61 anos.

Escolaridade do autor: fundamental incompleto (3ª série).

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
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calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 52, laudo 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente do autor, por ser portador de
sequela de paralisia infantil. O Juízo a quo decidiu pela improcedência da demanda
por se tratar de doença preexistente ao ingresso no RGPS.

O recorrente exerceu atividade remunerada durante um longo período de sua vida
profissional, sendo que a partir de 09.06.2004 passou a receber o benefício de
auxílio doença, que foi convertido em aposentadoria por invalidez em 15.05.2009
(Evento 24 - OUT3).
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A análise do histórico laboral (ev. 24, outros 3) e dos laudos SABI (ev. 24, outros 2)
permitem concluir que deve ser afastada a preexistência da inaptidão,
pois a incapacidade decorreu de agravamento decorrente da poliomielite, somente se
instalando após início da vida laboral e ingresso no RGPS. 

Os laudos esclarecem, ainda, a persistência e a inconsistência dos sintomas do autor
ao longo dos anos, e os períodos de trabalho intercalados por períodos em que o
autor esteve em gozo de benefício previdenciário, demonstram que a condição de
saúde do autor é progressiva, sendo que o próprio INSS reconheceu isso.

Além disso, a Autarquia Previdenciária reconheceu a existência de incapacidade
vinculada a essas enfermidades e os períodos de agravamento das doenças. A
DID foi fixada na infância do autor pelo simples fato de se tratar de paralisia infantil,
mas é inegável que a condição do recorrente piorou com o passar dos anos.

Em situações como a presente, é possível presumir a continuidade do estado
incapacitante desde a data de cessação do benefício anterior, já que, em se tratando
da mesma enfermidade e não havendo alteração do quadro clínico, presume-se a
hipótese de continuidade do quadro incapacitante. Esse é o entendimento dominante
na TNU, consolidado no PEDILEF nº. 2007.72.57.003683-6.

Ressalte-se que, conforme entendimento da TNU, a concessão
da aposentadoria por invalidez deve considerar, não apenas os elementos previstos
no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado, ainda que o laudo tenha concluído pela incapacidade parcial
para o trabalho (AgRg no AREsp 283029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado
em 9/4/2013).

Nesse sentido, dispõe a Súmula 47 da TNU:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar
as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão
da aposentadoria por invalidez”.

No caso concreto, embora o perito tenha concluído que a incapacidade é parcial e
permanente, o fato do recorrente possuir 60 anos de idade, ter baixo nível de
escolaridade (fundamental incompleto), ser portador de sequelas de paralisia
infantil e ter exercido atividades braçais durante seu vida profissional, avulta
inviável a sua reabilitação em outra atividade remunerada, fazendo jus ao
restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação em 27.09.2018
(Evento 1 - OUT5)
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.º 10.259/2001.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, condenando o
INSS a restabelecer a aposentadoria por incapacidade permanente do autor
desde 27/09/2018, devendo os atrasados serem compensados com os valores
recebidos a título de mensalidade de recuperação. Sobre as parcelas atrasadas
incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida
cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela
de urgência, para determinar que o INSS implante o benefício no prazo de 30 dias
úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001486825v6 e do código CRC
81f6858a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003175-38.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSALINA DO CARMO SANTANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento da aposentadoria por
incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, à concessão do auxílio por
incapacidade temporária, por ser a demandante portadora de HIV e ter sido
aposentada em 2002.

Sentença (ev. 56): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autora (ev. 71): argumenta que a cessação do benefício viola
a Lei nº 8.213/91, e requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja
julgada totalmente procedente.

Profissão habitual: –

Idade atual: 52 anos.

Escolaridade: fundamental incompleto.

Laudos/exames médicos particulares:

• ev. 1, outros 12, fl. 10, 07/06/2018, c/c fl. 11, 16/09/2019: paciente portadora de
HIV desde 2000, também possui asma crônica e enxaqueca crônica que a limita em
suas atividades diárias.

• ev. 1, outros 14, fl. 2, 08/06/2018: paciente com asma grave e rinite, em uso
contínuo de broncodilatadores de longa duração e corticoide inalado. Deve manter o
tratamento por tempo indeterminado.

Laudos SABI (ev. 15, outros 2): laudos de concessão e cessação do benefício. CID
B24.

Laudo pericial:
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• ev. 47, laudo 1, 28/07/2021: a autora apresenta diagnóstico de infecção pelo vírus
da imunodeficiência humana adquirida (B24) desde 2000. Além disso, é portadora
de asma crônica (J45) e apresenta histórico de migrânea (G43), diagnosticada em
2018. Apesar dos diagnósticos, não existem evidências de limitações funcionais.
DID: 2000.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
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percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a parte autora faz jus à
aposentadoria por incapacidade permanente.

Compulsados os autos, observa-se que o laudo pericial (ev. 47, laudo 1) não
reconheceu a existência de incapacidade laborativa da parte autora. Contudo,
atesta que a autora é portadora do vírus da imunodeficiência humana adquirida
(HIV) desde 2000, além de possuir asma crônica (J45) e histórico de migrânea
(G43).

A Lei nº 8.213/91, em seu § 5º do art. 43, com redação dada pela 13.847/2019,
determina que o segurado aposentado com HIV/AIDS é dispensado da avaliação que
visa confirmar as condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria,
concedida judicial ou administrativamente.

                  Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia
imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º
deste artigo.

§ 4o  O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a
aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no
art. 101 desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no §
4º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.847, de 2019)  

Além disso, a Súmula 78 da TNU determina: “comprovado que o requerente de
benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais,
sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido
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amplo, em face da elevada estigmatização social da doença”. Nesse sentido, as
condições pessoais do segurado portador de HIV também são relevantes para efeito
de definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho.

Nesse caso, as condições pessoais e sociais da recorrente mostram-se extremamente
desfavoráveis à sua reinserção ao mercado de trabalho – principalmente seu grau de
instrução (ensino fundamental incompleto) e o fato de que passou mais de quinze
anos sem exercer qualquer tipo de atividade laborativa. Assim, compreendo que a
autora faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente,
desde quando cessado o benefício.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, condenando o
INSS a restabelecer o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente à
autora, desde 11/12/2019. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde
a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela de urgência para determinar
ao INSS que restabeleça o benefício em favor da autora no prazo de 30 dias úteis, a
contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001440583v6 e do código CRC
977a167a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001622-96.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCELO ASSIS DAS NEVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando o restabelecimento de benefício previdenciário
por incapacidade temporária desde a cessação em 19/03/2019, devendo ser
convertido em benefício por incapacidade permanente, por ser o autor portador de
diversas patologias de diferentes naturezas.  

Sentença (evento 62, sentença 1): julgou improcedente a ação, por entender que,
embora a pericia tenha constatado incapacidade para a última atividade laboral
exercida, o autor está apto para atuar em atividades administrativas já exercidas
anteriormente por ele.   

Razões da recorrente – autor (evento 69, recurso inominado 1): requer a reforma
da sentença, para conceder o benefício por incapacidade permanente, sob a alegação
de que o autor está total e permanentemente incapacitado para o labor.

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

a) Profissão habitual: auxiliar de produção.

 b) Idade atual: 41 anos.

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

“No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 51,
diagnosticou Cicatrizes Queloidianas (L91.0); Hipertensão Arterial (I10); Diabetes
Mellitus Não Insulino-dependente Sem Complicações (E11.9), afirmando o perito
que "há incapacidade parcial, pelo prejuízo na mobilidade, levando a incapacidade
para sua atividade habitual", concluindo o perito pela incapacidade parcial e
permanente para o exercício da atividade habitual de auxiliar de produção
(torrefação de café), mas concluiu que o autor se encontra apto para o exercício
de atividades administrativa.

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 30/01/2017. (...)
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Todavia, verifico que a parte demandante, embora se encontre incapaz para o
exercício de sua última atividade laborativa de auxiliar de produção (torrefação de
café), encontra-se capaz para o exercício de atividades administrativa. Conforme o
extrato do CNIS juntado no Evento 60, PET 5, página 2, o autor já exerceu as
ocupações de porteiro e auxiliar de escritório, dentre outras atividades, sendo, a
atividade de auxiliar de escritório uma atividade tipicamente administrativa.

Sendo assim, embora o autor esteja permanente incapaz para o exercício de sua
última atividade laborativa de auxiliar de produção (torrefação de café), está apto
para o exercício de atividade de auxiliar de escritório, que já exerceu, então, não
há que se falar em recebimento de auxílio doença até a reabilitação para alguma
atividade administrativa, caso elegível.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho de auxiliar
de escritório já exercido pelo autor, conclui-se que a parte autora não se
desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos benefícios por
incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional
imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a
documentos particulares juntados aos autos pelas partes. (...)

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

VOTO

 

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
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todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

Trata-se de recurso da parte autora impugnando a sentença que julgou improcedente
o pedido pela não constatação de incapacidade laborativa para o exercício de
atividades administrativas.

Pois bem, compulsados os autos, verifica-se que a parte autora solicitou a
prorrogação de benefício por incapacidade temporária em 07/05/2019. O
requerimento, contudo, foi indeferido pela Autarquia previdenciária, por parecer
contrario à pericia médica. (Evento 10, outros 2). Por essa razão, o demandante
ajuizou a presente ação com o intuito de que seja concedido benefício previdenciário
em seu favor.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal no fato do Recorrente estar ou não
incapacitado para o trabalho.
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O perito judicial, em resposta aos quesitos formulados em juízo, atestou sofrer o
autor de “Cicatrizes Queloidianas (L91.0); Hipertensão Arterial (I10); Diabetes
Mellitus Não Insulino-dependente Sem Complicações (E11.9)”. Nessa sentido,
asseverou que o segurado está incapacitado permanentemente para a sua última
profissão (auxiliar de produção), por apresentar prejuízo na mobilidade. O
profissional médico declarou, que o autor está apto para exercer atividades
administrativas. Portanto, restou diagnosticada incapacidade parcial e definitiva.
 (evento 51, laudo 1)

O pedido foi julgado improcedente, pois "embora se encontre incapaz para o
exercício de sua última atividade laborativa de auxiliar de produção (torrefação de
café), encontra-se capaz para o exercício de atividades administrativa. Conforme o
extrato do CNIS juntado no Evento 60, PET 5, página 2, o autor já exerceu as
ocupações de porteiro e auxiliar de escritório, dentre outras atividades, sendo, a
atividade de auxiliar de escritório uma atividade tipicamente administrativa".

Ressalto, todavia, que algumas incapacidades parciais e permanentes para o trabalho
são estigmatizantes e dificultam o trabalhador de conseguir novo emprego. A partir
desse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU) fixou a seguinte tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise
das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade
parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o
vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e impactem significativa e negativamente
na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e
permanência no mercado de trabalho" (Tema 274). 

 

Assim, segundo a tese firmada pela TNU, os aspectos pessoais e sociais devem ser
examinados sob a perspectiva de reingresso no mercado de trabalho de uma pessoa
acometida por doença estigmatizante, mesmo no caso da incapacidade não ser
total. Tal análise visa aferir a funcionalidade social do trabalhador, verificando se
há condições mínimas de se obter colocação no mercado de trabalho.

No caso concreto, o recorrente é portador de Cicatrizes Queloidianas (L91.0), tendo
o perito judicial esclarecido que o mesmo possui "rigidez e dor na região anterior
do pescoço bilateralmente, além de dificuldade para abrir a boca, mastigar, e
realizar esforços físicos, por apresentar grandes cicatrizes de um acidente ocorrido
em 2004 (colisão de bicicleta, contra veículo automotor, levando a ferimentos
profundos na região facial abaixo da mandíbula e também lateralmente a ela, e na
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região torácica anterior).( ...). Foi desenvolvendo progressivamente cicatrizes de
grande proporção nos locais, permanecendo sem trabalhar por três anos. Após isso
trabalhou até 2016, mesmo com dificuldades. Atualmente em uso de analgésicos,
Metformina, Glibenclamida, Losartana e Atenolol. Os relatórios médicos datados de
10/04/08, 12/06/08, 09/09/08, 04/09/12, 30/01/17, 26/06/17, 15/05/19, 31/03/2021 e
15/04/2021, informam cicatrizes queloidianas na face, tronco e membros, com três
tratamentos (não especificou a modalidade cirúrgica ou que tipo de medicamento
foi utilizado), CID L91.0, e indicando dificuldade para mobilidade natural do
pescoço e constrangimento social perante uma possibilidade de emprego (estigma,
pela aparência física). (...) presença de múltiplas cicatrizes de queloides, de grande
tamanho e de aspecto desagradável esteticamente (região bilateral do pescoço,
maior à direita, logo abaixo da mandíbula, região pré-auricular direita, quatro na
região anterior do tórax, outras menores no cotovelo direito e ombros); há um
déficit de mobilidade ativa do pescoço, com dor à mobilidade passiva do mesmo,
informando dor a essa manobra, e caracterizando perda da mobilidade em torno de
25%"

Os laudo particular datado de 15.05.2019, juntado pela parte autora, descreve a
presença de cicatrizes queloideanas na face em ambos os lados, outras no tronco e
nos membros, com diversos tratamentos, mas com recidivas e com prejuízo estético
(Evento1 , laudo 3).

Os laudos médicos administrativos, juntados no evento 60, PET 4, também
descrevem o mesmo quadro de sequelas de lesões queloideanas de grande volume
em região cervical e face, com limitação ao movimento.

A existência de cicatrizes aparentes no rosto e tronco, facilmente visíveis e 
identificáveis podem provocar o efeito de exclusão social e reduzir a possibilidade
de empregabilidade do segurado.

O recorrente se encontra com 41 anos de idade, possui ensino médio, e não exerce
atividade laborativa desde 2016. Ainda de acordo com o perito a incapacidade
"decorre de progressão, pois as cicatrizes foram se desenvolvendo ao longo do
tempo (característica da patologia)", (...) "configurando uma deficiência física".

Assim, nota-se que o recorrente é portador de doença que causa estigma no meio
social, sendo suas chances no mercado de trabalho reduzidas, podendo, portanto, ter
sua incapacidade ampliada para que seja concedido o benefício de aposentadoria por
invalidez permanente, de acordo com a tese fixada no tema 274 da TNU.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
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Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para
condenar o INSS a restabelecer o benefício de incapacidade temporária desde a
data da cessação (19.03.2019) e para convertê-lo em aposentadoria por
incapacidade permanente, a partir da data do laudo pericial (16.04.2021). Sobre
os atrasados incidirão juros, desde a citação e correção monetária, a partir da
parcela devida, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Concedo
a tutela de urgência, devendo o INSS implantar o beneficio no prazo de 30 dias
úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001462180v14 e do código CRC
f6bbf166. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002969-67.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO BATISTA CELLIM (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por
incapacidade temporária desde a indevida cessação de benefício anterior
(11/11/2019), devendo ser convertido em benefício por incapacidade permanente,
majorado em 25%, por apresentar o autor discopatia em região lombar.

Sentença (evento 83, sentença 1): julgou parcialmente procedente a ação, a fim de
conceder benefício por incapacidade temporária desde a data de realização da pericia
médica e o encaminhamento para o programa de reabilitação profissional.

Razões da recorrente – autor (evento 87, recurso inominado 1): requer a reforma
da sentença, para que seja alterada a DIB para a DCB do benefício previdenciário
previamente concedido.  

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

a) Profissão habitual: trabalhador rural.

 b) Idade atual: 57 anos.

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

“No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 63,
diagnosticou quadro de discopatia em região lombar, afirmando o perito que a
parte autora se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade laborativa
habitual de trabalhadora rural, mas se encontra apta para o exercício de atividades
sem esforço lombar, de forma que sugere troca de função laboral.

Como o perito judicial não teve condições de fixar de forma precisa a data de início
da incapacidade com base nos documentos juntados aos autos, esta deve ser fixada
na data de realização da perícia judicial, em 02/10/2020 (Evento 57, DESPADEC
1), pois foi neste momento que ficou evidenciada a incapacidade laborativa autoral.
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Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 02/10/2020 (Evento 57,
DESPADEC 1).

Pelo exposto, confirmo em parte a antecipação de tutela deferida na decisão do
Evento 31, DESPADEC 1 e julgo procedente em parte o pedido, especificamente
para condenar o réu a conceder auxílio-doença à parte autora desde a data da
realização da perícia, em 02/10/2020 (Evento 57, DESPADEC 1), mantendo-se o
pagamento do benefício pelo menos até a reabilitação/recuperação da parte
autora, devendo ser descontados os valores recebidos a título de antecipação de
tutela referente ao período de 01/06/2020 a 01/10/2020, limitado a 10% de
desconto no valor do benefício mensal.”

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
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contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

Trata-se de recurso da parte autora impugnando a sentença, que julgou parcialmente
procedente o pedido, para conceder benefício por incapacidade temporária com DIB
fixada na data de realização da perícia judicial (02/10/2020) e determinar o
encaminhamento da demandante para o programa de reabilitação profissional.

Pois bem, compulsados os autos, verifica-se que a parte autora requereu a concessão
de benefício por incapacidade temporária em 29/10/2020, por sofrer de problemas de
saúde similares aos relatados na exordial. O requerimento, contudo, foi indeferido
pela Autarquia previdenciária, sob a alegação de “não constatação de incapacidade
laborativa” (evento 1, carta de indeferimento 3). Por essa razão, o autor ajuizou a
presente ação com o intuito de que seja concedido benefício previdenciário em seu
favor.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da data de início do benefício
previdenciário concedido.

Pois bem, o perito judicial, em resposta aos quesitos formulados em juízo,
diagnosticou apresentar o autor “quadro de discopatia em região lombar”. Nessa
esteira, asseverou estar a paciente permanentemente limitada para o trabalho
habitual, sendo indicada reabilitação profissional para “atividades sem sobrecarga e
esforço lombar”. Por último, no tocante à data de início da incapacidade, o perito
judicial declarou não ser possível fixar uma data, “pois desconheço o quadro clinico
apresentado pelo autor em datas pretéritas”. (evento 63, laudo 1)

Entendo, contudo, que, os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos
foram capazes de infirmar as conclusões do perito quanto à data de início do quadro
incapacitante. Nesse sentido, verifico que os referidos documentos (evento 1, laudo
12 e exame médico 11) foram capazes de comprovar que o quadro clínico constatado
pela perícia existe desde a época da concessão do primeiro benefício por
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incapacidade temporária (13/06/2019). Assim sendo, entendo que o quadro clínico
atestado não se alterou desde a data em que o autor gozava do benefício
previdenciário anterior. Em verdade, segundo a pericia médica judicial, “a
incapacidade vem progredindo com a sobrecarga da lombar”.

Ante o exposto, entendo que a DIB deve ser alterada para a data da cessação do
benefício anterior, tendo em vista a manutenção do quadro incapacitante que
acomete a parte autora.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art.
55, caput da Lei 9.099/2015 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para
fixar a DIB do benefício em 11.11.2019, data da cessação do benefício anterior,
nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001444318v3 e do código CRC
6022c524. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:6 

5002969-67.2019.4.02.5003 500001444318 .V3 JESX51515© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 445



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 306/377

RECURSO CÍVEL Nº 5000200-18.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE NATALINO CIPRIANO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio por incapacidade
temporária desde 25/01/2021 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente com majoração de 25%, por ser o demandante portador de hemangioma,
linfangioma e outros transtornos da secreção pancreática interna.

Sentença (ev. 35): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autor (ev. 39): requer a reforma da sentença, a fim de obter
os benefícios pleiteados na exordial.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
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8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se há ou não incapacidade
laborativa da parte autora.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 23, laudo 1) foi
conclusivo quanto à plena capacidade laborativa do autor, apesar de atestar que ele é
"portador de histórico de cavernoma cerebral já tratado com radiocirurgia, crises
convulsivas em tratamento medicamentoso". A sentença de primeiro grau acolheu as
considerações do perito. O expert constatou, ainda, a presença de incapacidade total
por apenas seis meses, a partir de setembro de 2017 (após a realização da cirurgia).

O recorrente recebeu o benefício de auxilio doença no período de 26.09.2018 a
25.01.2021, cessado por parecer contrário da perícia administrativa. (evento 12,
OUT2 e OUT3)
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Os laudos particulares são, na maior parte, da época em que o benefício estava ativo,
sendo que somente um laudo é datado após a DCB, emitido em fevereiro de 2021
(evento 3, LAUDO2, fl.1), no qual reafirma a incapacidade laborativa do autor e
confirma que ele continua tendo crises convulsiva. 

No entanto, o recorrente já se submeteu a cirurgia e disse tanto na  última perícia
médica administrativa (evento 12, OUT3) quanto na perícia judicial (evento 23,
LAUDO1), que estava com as crises convulsivas controladas. Portanto, os laudos
particulares não possuem força probante suficiente para infirmar o laudo categórico
da perícia médica judicial.

Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que
o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
recorrente, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha
no laudo pericial., cessada por parecer contrário da perícia administrativa. 

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade. A pessoa pode estar
doente e não se encontrar incapaz para a atividade que exerce, possuindo condições
físicas e mentais para o exercício do labor. Portanto, a existência de alguma doença
não significa, por si só, impedimento ao trabalho.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001491365v8 e do código CRC
b50e904d. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005662-90.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MICHELLE DA SILVA GUIMARAES DALVI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença
julgou procedente em parte o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
benefício de auxílio por incapacidade temporária cessado em 16.05.2020, mantendo-
o por 45 dias a partir da data de sua implantação. Em suas razões, alega que faz jus
à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde a DCB, em
16.05.2020, em decorrência neoplasia maligna da mama, que lhe acarreta
diminuição de forças em membro superior direito associada a dores crônicas neste
membro. Sustenta que suas condições pessoais e sociais desfavorecem o seu retorno
ao mercado de trabalho. Subsidiariamente, pede a concessão do benefício de auxílio
por incapacidade temporária desde a DCB, a ser mantido enquanto persistir
seu quadro incapacitante. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos
do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº
103/2019) – a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a
"cobertura dos eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, disciplinados pela Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do seu art. 59 e é
concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
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calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para
qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do
salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a
"aposentadoria por invalidez" foi sucedida pela "aposentadoria por incapacidade
permanente" (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício – calculado por meio
da média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do
caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com
acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

Além disso, a nomenclatura do "auxílio-doença" também foi alterada,
passando a ser denominada de "auxílio por incapacidade temporária" (CRFB, art.
201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um
por cento), mas tendo por referência a média/salário de benefício de que trata o
caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos
valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º,
da CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e
15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A autora recebeu auxílio por incapacidade temporária de 17.04.2020 a
16.05.2020 (ev. 11, OUT2, fl. 01). A perícia médica judicial declarou que ela, na
data do exame (04.06.2021), estava temporariamente incapacitada para o exercício
de sua atividade habitual (pedagoga), tendo a incapacidade se iniciado em
17.04.2020 (ev. 41, LAUDPERI1).
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A perícia médica judicial declarou também que a autora tinha plena
capacidade de melhora e retorno ao trabalho, embora no momento ainda
necessitasse de 03 meses para adequação fisioterapêutica e readaptação as suas
atividades básicas da vida (ev. 41, LAUDPERI1).

Por esses motivos, a sentença concluiu que a autora continuava
incapacitada em 16.05.2020, data da cessação do benefício, e determinou o seu
restabelecimento, fixando a DCB em 45 dias após a sua implantação, dado que o
prazo estimado de recuperação (03 meses) já havia transcorrido na data de prolação
da sentença.

A autora não faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente
porque a perícia médica judicial atestou categoricamente que a sua incapacidade era
parcial e temporária, fixando inclusive prognóstico de melhora no prazo de 03 meses
contado da realização da perícia.

Não cabe também a análise de suas condições pessoais e sociais,
porque deve ser privilegiada a interpretação da Súmula n. 47 da TNU que exige a
incapacidade parcial e definitiva do segurado para se adentrar a avaliação das
referidas condições, pois a análise da incapacidade é sempre feita considerando o
seu grau (parcial ou total) e a sua duração (temporária ou definitiva), sendo certo
que as incapacidades parcial e temporária ou total e temporária
configuram substrato fático para a incidência da norma que prevê a concessão do
auxílio por incapacidade temporária, somente.

A fixação da DCB em 45 dias da implantação da benefício
restabelecido pela sentença encontra respaldo no Enunciado n. 120 do Fórum
Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região (FOREJEF), não
merecendo reforma.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001499934v16 e do código CRC
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14616096. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009536-52.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de recurso inominado (evento 58) interposto pelo
autor visando a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente após ser
submetido ao processo de reabilitação. Em suas razões, afirma que não apresenta
condições físicas de voltar a suas atividades laborais como motoboy, em razão de
acidente automobilístico sofrido em 17/02/2020, que lhe acarretou graves lesões em
sua cabeça, tais como desorientação e grave distúrbio de memória, de tal sorte a
provocar-lhe debilidade total e permanente, e, de acordo com o laudo da perícia
médica judicial, com sequelas graves e irreversíveis. Afirma ainda que suas
condições pessoais e sociais desfavorecem o seu retorno ao mercado de trabalho. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

Sentença (evento 37): a sentença julgou parcialmente procedente o
pedido do autor, para condenar o INSS a restabelecer o benefício por incapacidade
temporária NB 31/631.514.337-0 desde a cessação, em 17/10/2020, bem como
encaminhar a parte autora para o programa de reabilitação profissional. 

Profissão habitual do autor: motoboy

Idade atual do autor: 50 anos

Escolaridade do autor: ensino fundamental incompleto.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos
do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº
103/2019) – a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a
"cobertura dos eventos de doença, invalidez".
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Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, disciplinados pela Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do seu art. 59 e é
concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para
qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do
salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a
"aposentadoria por invalidez" foi sucedida pela "aposentadoria por incapacidade
permanente" (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício – calculado por meio
da média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do
caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com
acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

Além disso, a nomenclatura do "auxílio-doença" também foi alterada,
passando a ser denominada de "auxílio por incapacidade temporária" (CRFB, art.
201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um
por cento), mas tendo por referência a média/salário de benefício de que trata o
caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos
valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º,
da CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e
15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.
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No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial complementar (ev.
28) concluiu pela incapacidade laborativa do autor, tendo em vista a existência
de sequela cognitiva decorrente de lesão traumática. Declarou que o autor
se encontrava incapacitado para operar e dirigir veículos automotores, em razão de
histórico de traumatismo craniano ocorrido em fevereiro de 2020, com evidência de
hemorragia extradural e subaracnóide, confirmando incapacidade permanente para
sua atividade habitual (motoboy).

Acolhendo as conclusões do laudo médico pericial, a sentença (ev. 37,
sentença 1) considerou o autor incapacitado na DCB e determinou o
encaminhamento do autor para programa de reabilitação profissional, dado que não
seria caso de aposentadoria por incapacidade permanente em virtude da
possibilidade de reabilitação.

Quanto ao pedido de auxílio-acidente, não restaram demonstrados nos
autos os requisitos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/1991. Demonstrou-se apenas  o
preenchimento dos requisitos para o auxílio por incapacidade temporária. Como o
autor foi considerado permanentemente incapacitado para sua atividade habitual,
descabe falar em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
requisito do auxílio-acidente.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001494823v8 e do código CRC
38d03f69. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010275-25.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: RENATA DELMIRA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de recurso inominado (evento 31) interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  visando a reforma
da sentença para que, diante da temporariedade da incapacidade laborativa da parte
autora constatada pelo perito judicial, seja concedido benefício por incapacidade
temporária com DCB fixada em 120 dias contados da data de
implantação/reativação do benefício, nos termos do §9º do art. 60 da Lei 8.213/91,
ou, assim não entendendo, arbitrar prazo razoável para a manutenção do benefício,
cabendo à parte autora pedir a prorrogação do benefício junto ao INSS, caso entenda
necessário. 

A autora apresentou contrarrazões (evento 34).

Sentença (evento 26): a sentença julgou procedentes os pedidos,
extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o réu a conceder
o benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária à parte autora
com DIB na DER, em 22/01/2021 (NB 633.730.205-6), com posterior conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 22/06/2021 (data da
realização da perícia judicial onde se constatou a incapacidade definitiva). 

Profissão habitual da recorrida: auxiliar de desossa

Idade atual da recorrida: 57 anos

Escolaridade da recorrida: ensino fundamental incompleto.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos
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do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº
103/2019) – a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a
"cobertura dos eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, disciplinados pela Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do seu art. 59 e é
concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para
qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do
salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a
"aposentadoria por invalidez" foi sucedida pela "aposentadoria por incapacidade
permanente" (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício – calculado por meio
da média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do
caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com
acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

Além disso, a nomenclatura do "auxílio-doença" também foi alterada,
passando a ser denominada de "auxílio por incapacidade temporária" (CRFB, art.
201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um
por cento), mas tendo por referência a média/salário de benefício de que trata o
caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos
valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º,
da CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e
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15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial (ev. 15) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente da autora, com início em
11.03.2021. Nesse sentido, a sentença (ev. 26, sentença 1) determinou a concessão
do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária à parte autora
com DIB na DER, em 22/01/2021 (NB 633.730.205-6), com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, a partir de 22/06/2021 (data da realização da perícia
judicial onde se constatou a incapacidade definitiva).

Ademais, a perícia médica judicial esclareceu que a autora é portadora
gonartrose direita avançada, com grave deformidade em valgo, lombalgia, com
discopatia degenerativa, ombro direito com tendinose do manguito rotador, bursite
trocantérica bilateral, tendinite do glúteo médio e mínimo, tendinite do
antebraço/punho direito, apresentando limitações para caminhar e realizar atividades
com membro superior direito, sofrendo de enfermidades incapacitantes para
atividades laborais.

O laudo judicial é completo, coerente e não
apresenta contradição formal, tendo se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de
fornecer ao juízo a quo os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da
convicção jurídica. O quadro apresentado pela autora, na data da feitura da perícia,
foi descrito de forma satisfatória e clara, demonstrando que foram considerados o
seus históricos, bem como realizados os exames físicos. 

A partir da análise dos documentos acostados, concluo que, por ser
condicionada a sua recuperação à realização de procedimento cirúrgico, a
incapacidade laboral da parte autora é definitiva. Referiu o expert que a autora
necessita de tratamento cirúrgico no joelho direito e, somente após tal procedimento
e aos tratamentos fisioterápico e medicamentoso poderá vir a ser reabilitada para
atividades a serem desempenhadas sentada.

Além disso, é imprescindível considerar, também, além do estado de
saúde, as condições pessoais da parte segurada, que conta atualmente 57 anos de
idade, o tipo de labor desenvolvido e, por fim, a realidade do mercado de trabalho
atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de
saúde. Somando-se as condições pessoais da segurada, como já referido,
a necessidade de procedimento cirúrgico para alcançar a recuperação da capacidade
de trabalho, é viável o reconhecimento da aposentadoria por invalidez. 
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Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001479132v8 e do código CRC
1b216f8d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002255-10.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NATALINA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de recurso inominado (evento 61) interposto pela
autora visando a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por
incapacidade permanente. Subsidiariamente, pede a concessão de auxílio-acidente
após a cessação do auxílio por incapacidade temporária. Em suas razões, afirma que
apresenta quadro de incapacidade total e definitiva em razão de "grave fratura
cominutiva de terço distal de tíbia esquerda e fratura de fíbula", que lhe
acarretou limitações funcionais. Afirma ainda que suas condições pessoais e sociais
desfavorecem o seu retorno ao mercado de trabalho. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

Sentença (evento 55): a sentença julgou procedente em parte o pedido
para condenar o recorrido a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade
temporária da parte autora a partir da sua cessação (25/10/18), determinando que a
segurada seja submetida ao processo de reabilitação profissional, bem como
mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de
reabilitação. 

Profissão habitual da autora: pescadora

Idade atual da autora: 45 anos

Escolaridade da autora: 2º grau

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos
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do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº
103/2019) – a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a
"cobertura dos eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, disciplinados pela Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do seu art. 59 e é
concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para
qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do
salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a
"aposentadoria por invalidez" foi sucedida pela "aposentadoria por incapacidade
permanente" (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício – calculado por meio
da média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do
caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com
acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

Além disso, a nomenclatura do "auxílio-doença" também foi alterada,
passando a ser denominada de "auxílio por incapacidade temporária" (CRFB, art.
201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um
por cento), mas tendo por referência a média/salário de benefício de que trata o
caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos
valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º,
da CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e
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15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial (ev. 45) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente da autora, com início
20.09.2017, data do acidente. Nesse sentido, a sentença (ev. 55, sentença 1)
determinou o restabelecimento de benefício auxílio-doença à parte autora a partir da
cessação do benefício, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final
do processo de reabilitação, caso a autora seja considerada elegível, ou até a sua
recuperação, bem como para condenar ao pagamento das parcelas retroativas,
reativando benefício cessado em 25/10/2018.

Ademais, a perícia médica judicial esclareceu que a lesão da autora
encontra-se estabilizada e em fase de cura e que ela era elegível para a reabilitação
profissional, podendo exercer atividades que não exijam sobrecarga no membro
inferior direito.

À luz da Súmula n. 47 da TNU, as condições pessoais e sociais da
autora são favoráveis ao retorno ao mercado de trabalho, pois possui 45 anos de
idade (data de nascimento: 25.12.1976 -  ev. 1, RG4, fl. 01) e cursou o ensino médio.

Quanto ao pedido de concessão de auxílio-acidente, não restou
configurado o interesse de agir da recorrente, pois o benefício só pode ser concedido
após a cessação do auxílio doença, devendo ser demonstrada a negativa da autarquia
previdenciária quando à concessão do benefício pleiteado. 

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001475713v13 e do código CRC
8a46cd6b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 5/5/2022, às 17:50:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003813-71.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: SILVAL RIBEIRO ROSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão da aposentadoria por incapacidade
permanente com majoração de 25%, a partir de 22/10/2015, por ser o demandante
portador de perda da visão em ambos os olhos.

Sentença (ev. 39): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o
benefício desde a DER e concedendo a tutela provisória.

Recurso Inominado – INSS (ev. 46): requer a reforma da sentença a fim de que o
pedido autoral seja julgado improcedente por reconhecimento de prescrição ou por
ausência de incapacidade laborativa total e permanente.

Profissão habitual: carpinteiro.

Idade atual: 69 anos.

Escolaridade: ensino médio.

Laudos/exames médicos particulares:

• ev. 1, laudo 13, fl. 3, 17/12/2015: parcialmente ilegível.

• ev. 1, laudo 13, fl. 13, 07/04/2015: paciente submetido a cirurgia oftalmológica,
precisando de quinze dias de afastamento do trabalho para cuidados pós-operatórios.

Laudos SABI:

• ev. 11, outros 2, 17/11/2015: H54.2 (visão subnormal de ambos os olhos). Não
existe incapacidade laborativa.

Laudo pericial:
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• ev. 31, quesitos perícia 1, 13/07/2021: periciado apresenta cegueira bilateral
irreversível (H54.4), e encontra-se incapaz para o exercício da atividade habitual.
Sua incapacidade é de natureza permanente e total. DID/DII: maio de 2014.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.
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Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 31, quesitos perícia 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade total e permanente do autor, sem possibilidade de
melhora. Assim sendo, no caso em análise, faz-se prudente a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente ao autor. Cumpre ressaltar que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial, e nenhum fato novo,
argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte recorrente teve o condão
de modificar o juízo de valor firmado.

O INSS afirma que o autor decaiu do seu direito de revisão. Entretanto, o prazo de
revisão conta-se da data em que o segurado teve ciência do indeferimento (art. 103,
II, da Lei n. 8.213/1991). Como o indeferimento ocorreu em 2020 (comunicação de
decisão juntada no evento 1, INDEFERIMENTO3), conclui-se, então, que o autor
não decaiu do direito de revisão (prazo decenal), em juízo, do ato que indeferiu o seu
requerimento administrativo. A prescrição quinquenal já foi pronunciada na
sentença.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001453388v8 e do código CRC
21e3711f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009509-06.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VANESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por
incapacidade temporária desde a DER (11/09/2019), com eventual conversão em
beneficio por incapacidade permanente, por ser a autora portadora de doença de
natureza ortopédica.  

Sentença (evento 49, sentença 1): julgou improcedente o pedido com base na pericia
medica judicial, a qual atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente – autora (evento 55, recurso inominado 1): requer a nulidade
da decisão a quo, a fim de que seja complementada a pericia. Subsidiariamente,
pleiteia pela concessão do benefício previdenciário pleiteado na exordial.

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

a) Profissão habitual: auxiliar de dentista.

b) Idade atual: 41 anos.

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

“O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou pós-
operatório de liberação de hérnia de disco, com sequela motora (quesito 3, evento
40). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de
auxiliar de dentista (quesitos 6-7). Estimou que a autora esteve incapacitada para o
trabalho no período de um ano, a partir de 2017 (quesito 10). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho. (...)

 

O fato de o perito não confirmar todas as queixas da autora não significa que se
omitiu de analisar os laudos médicos; significa que não concordou com o
diagnóstico proposto pelos médicos assistentes. (...)
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A autora recebeu auxílios-doença nos períodos de 12/12/2015 a 2/2/2016;
7/12/2017 a 4/5/2018 e de 8/11/2018 a 9/8/2019 (evento 5, OUT4). 

Indefiro os quesitos complementares.. A autora não exibiu nenhum laudo médico
posterior à 9/8/2019 para comprovar a alegação de persistência da incapacidade
para o trabalho (evento 1, LAUDO6).

Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não basta ao
segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha
causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma
atividade ou ocupação.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício
por incapacidade (seja auxílio-doença ou aposentadoria por  invalidez), qual seja,
a prova da incapacidade para o trabalho”.

VOTO

 

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
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redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

Trata-se de recurso da parte autora impugnando a sentença que julgou improcedente
a ação pela não constatação de incapacidade laborativa.

Preliminarmente ao mérito, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa,
assevero que objetivo dos quesitos complementares é o de, justamente,
complementar a perícia quando as perguntas/quesitos originais não foram
respondidas de forma clara e precisa pelo jusperito, o que enseja a necessidade de
integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador no momento da
formação de sua convicção, não sendo esse, absolutamente, o caso dos autos.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar
acerca da essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da
questão de incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos
quesitos complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o
desfecho da causa, visto que o fato gerador da concessão do benefício é a
incapacidade e não o acometimento de doença, porquanto as indagações relativas à
incapacidade já são eficazmente esclarecidas nos laudos periciais acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria facultado ao
magistrado a quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe
estivesse suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos.
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No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos
constantes dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam
claras para o julgador no tangente à incapacidade do segurado.

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

Fixado esse entendimento, indefiro o pedido de nulidade da sentença, por entender
não ser necessária a complementação da perícia judicial.

Adentrando ao mérito do presente recurso, verifica-se que a autora requereu a
concessão de benefício por incapacidade temporária em 11/09/2019, por sofrer
dos problemas de saúde relatados na exordial de natureza ortopédica. O
requerimento foi indeferido devido à não constatação de incapacidade (evento 1,
carta de indeferimento 5), pelo que a segurada ingressou em juízo através da
presente ação.

Assim, cinge-se a controvérsia no fato da demandante estar ou não incapacitada para
o trabalho.

Pois bem, o perito judicial, fundamentando-se em “exame físico, laudo médico e
exames complementares”, diagnosticou que a autora apresenta quadro de “pós-
operatório de liberação de hérnia de disco, com sequela motora”.  No tocante à
capacidade para o labor, o expert do juízo afirmou que a paciente “apresenta
redução de sua capacidade laboral, de grau moderado, porém não há incapacidade
ao labor”. Aduziu, ainda, que se trata de uma sequela definitiva e não progressiva,
não havendo, portanto, risco de agravamento do quadro clínico da demandante.
Assim sendo, concluiu pela aptidão laboral da autora.

Convém ressaltar, ainda, que o médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades, visto que a existência da
doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho. Nesse sentido, o laudo
pericial foi conclusivo a respeito da inexistência de incapacidade laborativa, ao
afirmar que “não há limitações ao labor habitual”. (Evento 40, laudo 1)
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Quanto aos laudos juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar estado
de incapacidade para o trabalho, verifico que os referidos documentos não foram
suficientes para infirmar as conclusões tecidas pelo perito médico convocado em
juízo. Isso porque, os laudos particulares não foram capazes de atestar continuação
do estado incapacitante após a cessação do benefício previdenciário previamente
concedido à parte autora.

Neste ponto, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. O indivíduo pode estar doente e não se
encontrar incapaz para a atividade que declarou exercer, visto que a incapacidade é
reconhecida quando a parte autora não possui condições físicas e mentais para o
exercício da labor, conforme avaliado pelo médico-perito. Portanto, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

Ademais, observo, também, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao
passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da segurada, há de
prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado Nº 08 desta
Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de que somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada
grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Diante do exposto, concluo que, não havendo provas suficientemente hábeis para
comprovar a incapacidade da autora, não há que se falar em concessão de benefício
previdenciário por incapacidade.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta
Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram
conhecidas e afastadas na sentença, não tendo a autora apresentado outros elementos
que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

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

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a nos
termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001489972v3 e do código CRC
d3613806. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 5/5/2022, às 17:50:6 

5009509-06.2020.4.02.5001 500001489972 .V3 JESX51515© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 452



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 334/377

RECURSO CÍVEL Nº 5025667-73.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: NIVALDO DE PAULA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando o restabelecimento do benefício por incapacidade
permanente, recebido entre 17/12/2009 e 15/10/2018, por sofrer o demandante de
sequelas de traumatismo cranoencefálico e epilepsia.

Sentença (evento 89, sentença 1): julgou procedente o pedido, com base na perícia
médica judicial, que atestou a existência de incapacidade laborativa parcial e
definitiva. No tocante à possibilidade de encaminhamento para a reabilitação
profissional, afirmou não ser o autor passível de reabilitação e, por esses motivos, foi
restabelecido o benefício por incapacidade permanente desde a data da cessação.

Razões do recorrente – INSS (evento 89): pleiteia pela reforma da decisão a quo, a
fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos consignados na exordial.

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

a) Profissão habitual: lavrador.

b) Idade atual: 50 anos.

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

“A perita nomeada pelo juízo, especialista em neurologia, diagnosticou
traumatismo cranioencefálico e epilepsia, em caráter sequelar (evento 79, quesito
4).  Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
lavrador (quesitos 6-7). Atestou limitação para trabalhar em alturas, operar
máquinas pesadas/veículos automotivos e suportar pesos intensos (quesito
8). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13).
Considerou viável a reabilitação profissional em atividades compatíveis com suas
limitações. (...)

O perito avaliou que a incapacidade é definitiva, mas considerou viável a
reabilitação profissional. (...)

5025667-73.2019.4.02.5001 500001498231 .V3 JESX51515© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 453



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 335/377

Sendo viável a reabilitação profissional, a aposentadoria por invalidez deve ser
mantida, ao menos, até a conclusão do programa de reabilitação profissional. O
pagamento das mensalidades de recuperação só pode começar após a cessação da
aposentadoria por invalidez.

No entanto, essa avaliação foi feita exclusivamente sob o ponto de vista clínico e
físico. Ocorre que as condições pessoais do segurado também são relevantes para
efeito de definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho,
conforme enunciado na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma
vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por
invalidez”.

Em se tratando de trabalhador nascido em 22/03/1971, com 50 anos de
idade, 21/8/1960, com 58 anos de idade, com ensino médio completo, com
experiência profissional de  safrista (evento 1, CTPS, fl. 9) e afastado do mercado
de trabalho desde 17/12/2009, é improvável que consiga se reinserir no mercado de
trabalho em qualquer atividade, inclusive de porteira. Descarto, na prática, a
viabilidade de reabilitação profissional e reconheço o direito à aposentadoria por
invalidez. (...)

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer
a aposentadoria por invalidez NB 32/542.899.793-8 desde a cessação, em
15/10/2018, e a reembolsar os descontos na renda mensal eventualmente aplicados
durante o pagamento das mensalidades de recuperação. “

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
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8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

Cinge-se a controvérsia em torno da existência de quadro incapacitante e da
possibilidade, ou não, de encaminhamento da parte autora ao programa de
reabilitação profissional.

Compulsados os autos, verifica-se que, no exame pericial, realizado em 23/08/2021,
o expert atestou que “O autor apresenta histórico de acidente automobilístico
ocorrido em 1994, com evidência de traumatismo cranioencefálico. Apresenta, em
caráter sequelar, epilepsia do tipo tônico clônica generalizada”. No tocante à
existência de quadro incapacitante, o perito declarou que o demandante não possui
aptidão física e mental para o exercício de sua atividade laborativa habitual, “tendo
em vista as limitações funcionais impostas pela patologia e as exigências motoras
inerentes ao cargo”.
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Quanto às limitações funcionais existentes, o profissional médico citou “trabalhar
em alturas, operar máquinas pesadas/ veículos automotivos e suportar pesos
intensos”. Nessa esteira, constatou-se quadro incapacitante parcial e definitivo,
sendo, nos termos do laudo pericial, possível reabilitação profissional para atividade
diversa. Para tanto, listou-se as atividades de “vendedor, balconista, porteiro,
funções administrativas em geral e afins”. (evento 79, laudo 1)

No que diz respeito à possibilidade de encaminhamento para o referido programa,
convém ressaltar que, de fato, a reabilitação profissional deve ser concedida em caso
de incapacidade definitiva para a função habitual, como dispõe o artigo 89 da Lei
8.213/91:

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

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

Com efeito, embora o perito judicial tenha reconhecido ser possível o
encaminhamento do segurado para reabilitação profissional, verifico que a parte
autora possui idade relativamente avançada (50 anos), baixo grau de escolaridade
(ensino fundamental completo) e encontra-se afastada do mercado de trabalho desde
2009, sendo extremamente improvável sua reinserção no mercado de trabalho. 
Entendo, pois, que as condições sociais e pessoais do autor não favorecem o
processo de reabilitação profissional.

Ante o exposto, não merecem prosperar os pedidos formulados pelo INSS

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995
c/c o artigo 1º da Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, no
termo da fundamentação supra. 
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001498231v3 e do código CRC
bda01719. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006967-12.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANGELA MARIA PANETTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio por incapacidade
temporária desde 20/11/2019 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente, por ser a demandante portadora de depressão, ansiedade, hipertensão e
dores generalizadas pelo corpo, além de possuir sequelas de derrame.

Sentença (ev. 66): julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a
conceder o auxílio por incapacidade temporária à parte autora, com DIB em
05/03/2020 (DER), a ser mantido por 120 dias a partir de sua efetiva implantação.

Recurso Inominado – autora (ev. 72): requer a reforma da sentença, a fim de obter
a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a determinação de nova perícia
com médico psiquiatra.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
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todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar a real extensão da incapacidade
laborativa da parte autora.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 21, laudo 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade total e temporária da autora, com DII em
04/03/2020, e a sentença de primeiro grau acolheu as considerações da perita. Foram
reconhecidos transtorno misto de ansiedade e depressão (F41.2), sintomas físicos
aumentados por fatores psicológicos (F68.0) e outras colites ulcerativas (K51.8), de
modo que é importante considerar a natureza das doenças psiquiátricas – tratam-se
de doenças que possuem períodos distintos em que os sintomas podem melhorar ou
piorar, resultando em incapacidade laborativa somente durante os períodos de
agudização.
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Os atestados/laudos médicos apresentados pela parte autora não servem como prova
da incapacidade laboral definitiva, pois atestam a existência das enfermidades
sofridas por esta, o que por si só não justifica a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Ainda que algum dos documentos aponte a necessidade
de afastamento das atividades laborativas, não é suficiente para desconstituir a
conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à incapacidade temporária.

Por fim, destaco que as condições pessoais ou socioeconômicas da parte apenas são
consideradas quando há a comprovação de alguma limitação definitiva e parcial
(Sumula 77 da TNU), mas no caso fora constatada incapacidade apenas temporária.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de
realização de novo exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do
CPC/2015, seria facultado ao magistrado a quo a realização de nova perícia apenas
se a matéria discutida – no caso, o quadro clínico da parte autora – não lhe estivesse
suficientemente esclarecida, o que não se aplica na presente situação.

Esclareço ser absolutamente aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar
profissionais que sejam especialistas em todas as matérias deduzidas em juízo
(habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado, zelando pela celeridade do
procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua formação, de extrair
as conclusões necessárias para a resolução da lide. No caso em questão, a médica
perita do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o autor, tendo
respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que o
laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clínico, história
clínica, anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo
documento hábil e válido para verificação da incapacidade.

A propósito, quanto à realização de nova perícia por médico especialista, a TNU
firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos especialíssimos e
maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o caso dos
autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova
mero norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação
de questões específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico
aprofundado, colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do
jurisdicionado. Deve-se lembrar que o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial,
nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, bem como da mais recente
jurisprudência.

5006967-12.2020.4.02.5002 500001500815 .V3 JESX51516© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 454



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 342/377

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos
autos, tendo em vista que a prova produzida se encontra suficientemente
fundamentada para o convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com
o resultado do exame não deve ser confundido com causa para anulação da prova
pericial.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001500815v3 e do código CRC
eec2d09e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005163-09.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO MOURA MORAIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário:  trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio por incapacidade
temporária desde 17/12/2019 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente, por ser o demandante portador de dor em coluna lombar e ombro
esquerdo, artrose, hérnias e tendinite.

Sentença (ev. 28): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a restabelecer o
benefício desde a DCB e encaminhar o autor para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, de acordo com o Tema 177 da TNU.

Recurso Inominado – autor (ev. 33): requer a reforma da sentença, a fim de obter a
conversão do auxílio em aposentadoria.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº

5005163-09.2020.4.02.5002 500001500382 .V2 JESX51516© JESX51516

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 455



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 344/377

8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar a real extensão da incapacidade
laborativa da parte autora.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 19, laudo/perícia 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente do autor, com DII fixada em
25/08/2016, e a sentença de primeiro grau acolheu as considerações do perito.

Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que
o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
recorrente, e os laudos particulares juntados não constituem prova harmônica e
robusta capaz de afastar o entendimento fixado no laudo pericial.

A maioria dos laudos anexados é extemporânea, com apenas um (ev. 1, laudo 6) da
época da DCB e que menciona incapacidade laborativa – porém, não há nenhuma
consideração que permita inferir o grau da incapacidade, de modo que o laudo
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pericial continua sendo a referência.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade. A pessoa pode estar
doente e não se encontrar incapaz para a atividade que exerce, possuindo condições
físicas e mentais para o exercício do labor. Portanto, a existência de alguma doença
não significa, por si só, impedimento ao trabalho.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001500382v2 e do código CRC
6a6fa68c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 7/4/2022, às 18:55:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004604-52.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: EDIVALDO DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio por incapacidade
temporária desde 31/01/2002 (DCB), c/c conversão em aposentadoria por
incapacidade permanente, por ter o demandante sofrido traumatismo craniano e ser
portador de sequelas relacionadas, além de epilepsia, malformações congênitas do
sistema nervoso e neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos
membros.

Sentença (ev. 39): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 04/04/2017.

Recurso Inominado – INSS (ev. 46): requer a anulação da sentença e a
determinação de nova perícia, ou a reforma da sentença a fim de que seja concedido
apenas auxílio por incapacidade temporária desde a última DER. Em caso de
revogação da antecipação de tutela, requer desde já a devolução destes valores com
cobrança nos próprios autos. Subsidiariamente, solicita o sobrestamento do feito,
conforme determinação do STJ na Controvérsia 51 (revisão do Tema 692).

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
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dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar a real extensão da incapacidade
laborativa da parte autora.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 29, laudo 1) foi
conclusivo quanto à incapacidade total e definitiva do autor, com DID em 2001 e
DII em 24/03/2017, e a sentença de primeiro grau acolheu as considerações da
perita. Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo
em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na
via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados
pelo recorrente, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave
falha no laudo pericial.
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Quanto à fixação da DIB do auxílio por incapacidade temporária na última DER –
02/12/2019 (v. ev. 1, outros 7) –, compreendo que foi adequada a decisão do
magistrado de primeiro grau de fixar a DIB na data do primeiro requerimento
administrativo posterior à data em que teve início a incapacidade do autor.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de
realização de novo exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do
CPC/2015, seria facultado ao magistrado a quo a realização de nova perícia apenas
se a matéria discutida não lhe estivesse suficientemente esclarecida, o que não é o
caso dos autos, uma vez que o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios
sobre o quadro clínico da parte autora.

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos
autos, tendo em vista que a prova produzida se encontra suficientemente
fundamentada para o convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com
o resultado do exame não deve ser confundido com causa para anulação da prova
pericial.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001498752v2 e do código CRC
fc206963. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006470-95.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DENISE APARECIDA DE ANDRADE SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando o restabelecimento de benefício por incapacidade
temporária, c/c conversão em benefício por incapacidade permanente, por ser a
autora portadora de enfermidades de natureza ortopédica.

Sentença (evento 70): julgou parcialmente procedente a ação, para restabelecer
benefício por incapacidade temporária previamente concedido, com duração de 120
dias a partir do efetivo restabelecimento.

Razões do recorrente – autora (evento 75): requer a reforma da sentença para que
seja concedido benefício por incapacidade permanente. Subsidiariamente, pleiteia
pelo reconhecimento de quadro incapacitante parcial e definitivo, com
encaminhamento para reabilitação profissional. Por último, requer que nova perícia
médica seja realizada.

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

a) Profissão habitual: comerciante.

 b) Idade atual: 64 anos.

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

“A autora alega em sua inicial que está incapacitada para o trabalho em
decorrência de dor lombar baixa, transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia, apresentando os laudos e exames médicos
acostados no Evento 1, Doc. 5/8 e Evento 12, ANEXO2, que apontam dor crônica
na coluna vertebral, principalmente nas regiões cervical e lombar com irradiação
para membros inferiores e parestesia associada, espondiloartrose lombar,
hiperlordose lombo-sacra, espondilodiscoartrose lombar com hérnia discal L5S1.

O INSS apresentou a avaliação médica da autarquia referente ao NB 5424100070,
que aponta a inexistência de incapacidade laborativa.
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Por sua vez, o laudo pericial judicial (Evento 22), decorrente do exame médico
realizado no dia  02/02/2021, concluiu que a autora, comerciante e com 63 anos de
idade, é portadora de dor lombar baixa, hérnia discal e transtorno de discos
intervertebrais, o que lhe causa incapacidade total e temporária  para a sua
atividade habitual, não sendo possível determinar o tempo para a sua recuperação
(DCB): “Periciando lucida e orientada, deambulando com dificuldade, marcha
antálgica; Tronco: Contratura de musculatura para vertebral, não consegue fletir o
tronco; Membros superiores: Dor em região ombro esquerdo, com limitação de
movimento; Membros inferiores: Sem edema, sem outras alterações (...)

Nesse contexto, há de se concluir que a parte autora permaneceu incapacitada para
o trabalho após o dia 23/12/2020 (DCB do NB 7080890200). Os atrasados de
auxílio doença são devidos desde o dia seguinte ao da cessação.

Ressalto que, embora a autora não tenha requerido o restabelecimento do benefício
de auxílio-doença, que se frise, encontrava-se ativo ao tempo do
ajuizamento, considerando a estreita relação entre os benefícios de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez, deve-se aplicar, o princípio da fungibilidade dos
benefícios por incapacidade, sem que isso configure julgamento extra petita.

Tendo sido fixada a data de início da incapacidade em 24/09/2020, não prospera o
pedido autoral de concessão do benefício NB 5424100070 desde a DER em
28/08/2010.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez também não é
devida, uma vez que não restou comprovada a existência de incapacidade
laborativa total e definitiva da parte autora.

Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:

(i) restabelecer o auxílio doença NB 7080890200, com duração de 120 dias,
contados a partir da data do efetivo restabelecimento pelo INSS, sendo certo que a
parte autora poderá requerer a prorrogação do benefício administrativamente,
antes do término desse prazo, se permanecer inapta para o trabalho”.

VOTO

 

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
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201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia no que diz respeito a estar ou não a
autora incapacitada total e permanentemente para o trabalho.
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A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
24/02/2021 foi de que a autora é portadora de “CID M54.5 – Dor lombar baixa /
CID M51 – Hernia discal / transtorno de discos intervertebrais”, pelo que apresenta
inaptidão temporária e total para o exercício de sua atividade laborativa habitual.
(evento 22, laudo 1)

No tocante à data de início do quadro incapacitante, o expert afirmou que, embora o
início da doença tenha se dado em agosto de 2010, o quadro incapacitante somente
restou configurado em “24/09/2020, conforme laudo médico CRM: 10349, atestando
incapacidade”.

Visto que se trata de incapacidade total e temporária, o magistrado a quo, feita a
análise dos laudos particulares e do laudo pericial, deu parcial procedência aos
pedidos da autora, condenando o INSS a restabelecer o benefício por incapacidade
temporária previamente concedido, com DCB fixada em 120 dias após o efetivo
restabelecimento.

Da sentença, impugnou a parte autora, requerendo a conversão do benefício em
benefício por incapacidade permanente. No entanto, verifico não haver elementos
nos autos que comprovem a existência de incapacidade total e permanente para o
trabalho, mas apenas parcial e temporária. Os documentos juntados no ev. 89 não
corroboram a tese da autora de que faria jus à aposentadoria por incapacidade
permanente, uma vez que não atestam a sua incapacidade total e definitiva.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela parte autora em torno do
encaminhamento para o programa de reabilitação profissional, verifico que a lei
estabelece que essa medida deve ser concedida somente em caso de incapacidade
definitiva para a função habitual. Assim dispõe o art. 89 da Lei 8.213/91:

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

Nessa esteira, concluo não ser esse o caso dos autos e, portanto, indefiro o pedido de
encaminhamento para o programa de reabilitação profissional.

Por último, no tocante ao pedido de anulação da sentença e de realização de nova
perícia médica judicial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015,
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova
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perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o
caso dos autos, uma vez que o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios
sobre o quadro clínico do segurado. 

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos
autos, tendo em vista que a prova produzida se encontra suficientemente
fundamentada para o convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com
o resultado do exame não deve ser confundido com causa para anulação da prova
pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões do perito se deram com base em exame
físico realizado e na análise de documentação médica constante dos autos,
constituindo, certamente, documento hábil e válido para verificação da incapacidade
laborativa da parte.

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

Ante o exposto, entendo por negar provimento ao pleito recursal da parte autora.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001497520v6 e do código CRC
49281216. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000213-17.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RAFAEL GILDEMAR LOPES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio por incapacidade
temporária desde 08/05/2019 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente com majoração de 25%, por ser o demandante portador de fratura na
coluna e transtorno do pânico. A parte também pediu compensação por danos morais
no valor de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Sentença (ev. 31): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autor (ev. 35): requer a reforma da sentença, a fim de obter
os benefícios pleiteados na exordial.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
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8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se há ou não incapacidade
laborativa da parte autora.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 19, laudo 1), apesar de
reconhecer transtorno de pânico, artrodese de coluna lombar e artrose de coluna
lombar, foi conclusivo quanto à plena capacidade laborativa do autor, e a sentença de
primeiro grau acolheu as considerações realizadas. O perito constatou a presença de
incapacidade total por apenas seis meses, no ano de 2014 (após a realização da
cirurgia).

Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que
o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
recorrente, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha
no laudo pericial.
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Os laudos particulares são, na maior parte, extemporâneos (v. ev. 1, laudos 8-9 c/c
laudo 11). Apenas dois laudos particulares são da época da DCB, e somente um
sugere afastamento das atividades laborativas, não tendo, portanto, força probante
suficiente para infirmar o laudo categórico da perícia médica judicial.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade. A pessoa pode estar
doente e não se encontrar incapaz para a atividade que exerce, possuindo condições
físicas e mentais para o exercício do labor. Portanto, a existência de alguma doença
não significa, por si só, impedimento ao trabalho.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001494908v3 e do código CRC
79d16eee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002283-41.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EVANETE RAMALHO LOPES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por
incapacidade temporária, devendo ser convertido em benefício por incapacidade
permanente, com majoração de 25% em face à grande invalidez, por estar a autora
incapacitada em razão de apresentar histórico de adenoma na hipófise.

Sentença (evento 46): julgou improcedente a ação, por não ter a autora cumprido o
período necessário de carência para concessão do benefício pleiteado.

Razões do recorrente – autora (evento 35): requer a reforma da sentença para que
seja concedido o benefício, alegando que a enfermidade constatada está prevista no
rol do art. 26, a Lei n. 8.213/91, o qual isenta do cumprimento da carência os
segurados acometidos por determinadas patologias.  

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

“No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 32,
diagnosticou "histórico de adenoma hipofisário, com necessidade de abordagem
cirúrgica em Maio de 2014 e, em seguida, em Março de 2020 após recidiva
tumoral. Além disso, encontra-se em tratamento de labirintite diagnosticada em
Agosto de 2020", afirmando o perito que a autora se encontra incapacitada de
forma total e temporária desde 08/2020, "tendo em vista o diagnóstico de labirintite
e os riscos de acidentes associados".

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 08/2020, em decorrência do
diagnóstico de labirintite.

Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e
cumprimento da carência necessária para a concessão do benefício. (...)

Conforme se verifica pela análise do extrato do CNIS juntado no Evento 10, OUT 2,
a autora teve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de Educação do
Espírito Santo no período de 15/02/2001 a 31/12/2002, perdeu a qualidade de
segurada em 16/02/2004, e passou a recolher contribuições na qualidade de
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contribuinte individual, como microempreendedora individual (cadastro ativo desde
06/12/2015 - Eventro 44, COMP 1), nos períodos de 01/01/2016 a 31/08/2016 e
de 01/01/2019 a 31/07/2020. 

Todavia, conforme se observa pelo detalhamento das competências, todos os
pagamentos referentes às competências de 01/01/2016 a 31/08/2016 foram
efetuados nos anos de 2019 e 2020, ou seja, todos foram recolhidos em atraso.

Em relação ao período de 01/01/2019 a 31/07/2020, os únicos pagamentos que
foram efetuados dentro do prazo de vencimento foram os referentes às competências
de 06/2020 (pagamento efetuado em 22/06/2020) e 07/2020 (pagamento efetuado
em 03/08/2020). (...)

Ou seja, após a perda da qualidade de segurado em 16/02/2004 (12 meses após a
cessação do vínculo com a Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo em
31/12/2002), e sua reaquisição com a efetivação das contribuições como
contribuinte individual, a autora somente contava com 2 meses de carência na data
do início da incapacidade, fixada em 08/2020, o que é insuficiente para resgatar a
carência anterior à perda da qualidade de segurado, pois, para isto, a partir da
data da nova filiação à Previdência Social, a autora precisaria contar com 6 meses
de carência, nos termos do disposto no art. 27-A, da Lei nº 8.213/91. 

Sendo assim, no caso concreto, embora tenha comprovado a existência de
incapacidade laborativa, a parte autora não comprovou que possui mais de 12
contribuições necessárias para a concessão do auxílio doença, de forma que o
benefício não deve ser concedido.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por
invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a majoração em
questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar
da assistência permanente de outra pessoa, o que não restou demonstrado nos
autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não
comprovou que a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa
à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado
exposição a situação vexatória, não demonstrando a existência do dano alegado.

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

VOTO
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A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.
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No caso sob exame, cinge-se a controvérsia no que diz respeito à aplicação do
disposto no art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

O perito judicial, em resposta aos quesitos formulados em juízo, atestou estar que “a
autora apresenta histórico de adenoma hipofisário, com necessidade de abordagem
cirúrgica em Maio de 2014 e, em seguida, em Março de 2020 após recidiva tumoral.
Além disso, encontra-se em tratamento de labirintite diagnosticada em Agosto de
2020”. No tocante à capacidade laborativa da parte autora, o expert do juízo
asseverou existir incapacidade “em consequência do diagnóstico de labirintite,
ocorrido em agosto de 2020. A lesão de hipófise não limita ao labor”. Assim sendo,
como atestado pelo profissional médico e confirmado pelo juízo a quo, é
incontroversa a existência de incapacidade laboral. (Evento 32, laudo 1)

No recurso interposto, em face à decisão de primeiro graus, que indeferiu o pleito
autoral por falta de cumprimento do período de carência,  a recorrente alega que as
patologias diagnosticadas fazem parte do rol art. 26, inciso II, c/c art. 151 da Lei n.
8.213/91, os quais dispõem que independe de carência a concessão de:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do
trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao
RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência
Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de
estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado.

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no
inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-
doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-
se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida
(aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
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No entanto, não merece prosperar a referida alegação. Isso porque, as enfermidades
diagnosticadas não compõem a lista citada acima. Adenoma da hipófise consiste em
um tumor benigno da região anterior da Hipófise, não caracterizando, portanto,
neoplasia maligna. Cumpre asseverar que para dispensa do período de carência a
neoplasia constada deve ser maligna, nos termos do art. 151 da Lei 8.213/91.

Diante do exposto, entendo que, in casu, não há incidência do texto do dispositivo
legal supracitado e, por consequência, como disposto pelo juízo a quo, não houve
cumprimento do período de carência para a concessão dos benefícios previdenciários
pleiteados.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e
afastadas na sentença, não tendo a autora apresentado outros elementos que
justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001491842v4 e do código CRC
d2ba0714. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000752-20.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PAULO CESAR MARIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio por incapacidade
temporária desde 06/09/2018 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente, por ser o demandante portador de hipertensão sistêmica, diabetes,  e
doenças isquêmicas do coração.

Sentença (ev. 80): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com DIB em
07/09/2018.

Recurso Inominado – INSS (ev. 87): requer a reforma da sentença a fim de que o
benefício seja convertido em aposentadoria por invalidez apenas a partir da data da
perícia judicial (07/07/2021). Em caso de revogação da antecipação de tutela, requer
desde já a devolução destes valores com cobrança nos próprios autos.
Subsidiariamente, solicita o sobrestamento do feito, conforme determinação do STJ
na Controvérsia 51 (revisão do Tema 692).

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
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calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar a data de início e constatação da
incapacidade do autor.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 72) foi conclusivo quanto
à incapacidade parcial e permanente do autor, com início em 31/05/2016 (v. quesito
12).Conforme a Lei 8.213/91, e a Súmula 47 da TNU, o juiz de primeiro grau
considerou as condições pessoais e sociais do caso concreto e concluiu que a
reabilitação profissional não era a medida mais adequada para o autor, mas isso não
significa dizer que a incapacidade da parte autora só pôde ser confirmada na data de
realização da perícia.
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Os laudos do próprio INSS permitem verificar que a Autarquia reconheceu as
enfermidades do autor (v. ev. 8, outros 3). A melhora momentânea da condição do
autor não significa que a incapacidade laborativa deixou de existir, especialmente
quando o expert do juízo foi capaz de determinar a DII com tamanha precisão, como
no caso dos autos.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.º 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001491219v3 e do código CRC
c031586e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000264-28.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MANOEL MOREIRA BRAGA FILHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por
incapacidade temporária, com conversão em benefício por incapacidade permanente
– majorado em 25% em face à grande invalidez -, por sofrer o autor de desordens de
natureza ortopédica. Pleiteia-se, ainda, pela condenação do réu ao pagamento de
indenização a título de danos morais.

Sentença (evento 34, sentença 1): julgou improcedente a ação com base na perícia
médica judicial, que atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente – autora (evento 38, recurso inominado 1): requer a reforma
da sentença para conceder os benefícios previdenciários pleiteados na exordial, por
estar o demandante incapacitado para o labor.  

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

a) Profissão habitual: auxiliar de serviços gerais.

 b) Idade atual: 55 anos.

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

“No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 22,
diagnosticou lesão crônica em manguito rotador, afirmando o perito que
"o histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e
documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que o periciando apresenta
lesão crônica em manguito rotador esquerdo. No entanto, baseado no exame
médico pericial, constata-se que na data de hoje não há incapacidade laborativa
devido ao fato de a doença estar controlada. Constata-se a presença de
incapacidade total em 2012 (data do atropelamento), de forma contínua, por
duração estimada de 03 meses, tempo este necessário para recuperação dos
traumas sofridos.".
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Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de
incapacidade ATUAL que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se
que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a
quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a
perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada
por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas
conclusões em relação a documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não
comprovou que a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa
à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado
exposição a situação vexatória, não demonstrando a existência do dano alegado.

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

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art.
201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019)
- a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n.
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n.
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com
5000264-28.2021.4.02.5003 500001486804 .V3 JESX51515© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 23/02/2022
Pauta: 461



24/06/2022 13:44 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 369/377

redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários
de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do
art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019 e o art.
32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n.
8.213/1991.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor recebeu benefício de auxílio-doença
no período de 22/04/2019 a 30/04/2019, pelos problemas de saúde relatados na
exordial, quais sejam de natureza ortopédica. O autor, então, pleiteou a concessão de
novo benefício, o qual foi indeferido, pela não constatação de incapacidade, pelo que
o segurado ingressou em juízo através da presente ação.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal no fato do Recorrente estar ou não
incapacitado para o trabalho.

Pois bem, o perito judicial, em resposta aos quesitos elaborados em juízo, atestou
que “o histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e
documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que o periciando apresenta
lesão crônica em manguito rotador esquerdo”. No entanto, asseverou que, “na data
de hoje, não há incapacidade laborativa devido ao fato de a doença estar
controlada”.

 

Convém ressaltar que o médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades, visto que a existência da
doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho. Nesse sentido, o laudo
pericial foi conclusivo a respeito da inexistência de incapacidade laborativa.
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Quanto aos laudos juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar estado
de incapacidade para o trabalho, verifico que os mesmos não foram suficientes para
infirmar as conclusões tecidas pelo perito.

Neste ponto, observo que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer
sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado Nº 08 desta Turma Recursal,
restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo
oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo
pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Diante do exposto, concluo que, não havendo provas suficientemente hábeis para
comprovar a incapacidade do autor, não há que se falar em concessão de benefício
por incapacidade.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta
Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram
conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos
que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001486804v3 e do código CRC
e5e8160f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002625-52.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA APARECIDA MARTINS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade
temporária a partir de 27/08/2020 c/c conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente com majoração de 25%, e, caso necessário, a concessão de auxílio-
acidente, por ser a demandante portadora de lúpus eritematoso sistêmico.

Sentença (ev. 38): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autora (ev. 42): requer a anulação da sentença, para que o
perito do juízo preste esclarecimentos, ou a reforma da sentença, a fim de obter os
benefícios pleiteados na exordial.

Profissão habitual da autora: empacotadora de supermercado.

Idade atual da autora: 45 anos.

Escolaridade da autora: ensino médio completo.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
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dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se há ou não incapacidade laborativa
e se há razões para que o perito do juízo seja intimado a prestar esclarecimentos.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 27, laudo 1) foi
conclusivo quanto à plena capacidade laborativa da autora, apesar dos diagnósticos
de deficiência auditiva (H90) e lúpus eritematoso sistêmico sem especificação
(M32). Segundo o perito, as patologias encontram-se estáveis atualmente.

Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que
o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
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recorrente, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha
no laudo pericial, e os laudos particulares deste caso não possuem força probante
suficiente para infirmar o laudo categórico da perícia médica judicial.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade. A pessoa pode estar
doente e não se encontrar incapaz para a atividade que exerce, possuindo condições
físicas e mentais para o exercício do labor. Portanto, a existência de alguma doença
não significa, por si só, impedimento ao trabalho.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de
realização de novos esclarecimentos ao exame pericial, registro que, conforme
estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria facultado ao magistrado a quo a realização
de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse suficientemente
esclarecida, o que não é o caso dos autos, uma vez que o laudo pericial apresenta
afirmações satisfatórias sobre o quadro clínico da parte autora.

Assevero que objetivo dos quesitos complementares é o de, justamente,
complementar a perícia quando as perguntas/quesitos originais não foram
respondidas de forma clara e precisa pelo perito, o que enseja a necessidade de
integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador no momento da
formação de sua convicção, não sendo esse, de forma alguma, o caso dos autos.

No caso em questão, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta
aos quesitos complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o
desfecho da causa, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são
eficazmente esclarecidas nos laudos periciais acostados. Portanto, fica claro que a
causa encontra-se madura para julgamento e mostra-se desnecessária a produção de
outras provas.

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos
autos, tendo em vista que a prova produzida se encontra suficientemente
fundamentada para o convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com
o resultado do exame não deve ser confundido com causa para anulação da prova
pericial.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser
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mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001482547v2 e do código CRC
4cc1ae89. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001933-87.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIENE LIMA DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade
temporária a partir de 11/06/2019, por ser a demandante portadora de cervicalgia,
lombalgia, poliartralgia, e glaucoma avançado. A parte também pede compensação
por danos morais.

Sentença (ev. 87): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autora (ev. 91): requer a reforma da sentença, a fim de obter
os benefícios pleiteados na exordial.

Profissão habitual da autora: trabalhadora rural.

Idade atual da autora: 52 anos.

Escolaridade da autora: fundamental incompleto.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a
qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos
eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado
por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art.
59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício,
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calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de
todo o período contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem
por cento) do salário de benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº
103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta
por cento) do salário de benefício – calculado por meio da média simples dos
salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem
por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e
do art. 32 do Regulamento da Previdência –, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por
incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 71, com
redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será calculado no mesmo
percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por referência a
média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e o art.
32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 –, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e
o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº
8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se há ou não incapacidade
laborativa.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 73, laudo 1) foi
conclusivo quanto à plena capacidade laborativa da autora, que só possui diagnostico
confirmado de glaucoma primário de ângulo aberto (H40.1). Laudos particulares
confirmam o diagnóstico de glaucoma (v. ev. 1, exame médico 9), mas não há
qualquer tipo de comprovante dos transtornos ortopédicos. Dessa maneira, os laudos
particulares juntados não têm força probante suficiente para infirmar o laudo
categórico da perícia médica judicial.
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Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade, pois a pessoa pode estar
doente e não se encontrar incapaz para a atividade que exerce. A incapacidade é
reconhecida quando a parte autora não possui condições físicas e mentais para o
exercício do labor, conforme avaliado pelo médico-perito. Portanto, a existência de
alguma doença não significa, por si só, impedimento ao trabalho.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos
termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001476420v2 e do código CRC
8733478e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:19:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004293-98.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RODRIGO ALVES ROSA (AUTOR)

RECORRENTE: MARCELO ALVES ROSA (AUTOR)

RECORRENTE: ADILSON ALVES ROSA (AUTOR)
RECORRENTE: ALVARO LUIZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do adicional de 25% sobre a renda do
benefício de aposentadoria da parte autora sob o fundamento da necessidade de
assistência permanente de terceiros.

A sentença julgou improcedente o pedido (evento 08).

Recorreu a parte autora requerendo a anulação do julgado por cerceamento
do direito de defesa ou a sua reforma para que seja concedida a majoração pretendida
(evento 11).

VOTO

Observa-se que a r. sentença de piso julgou improcedente o pedido forte no
fundamento de que o Supremo Tribunal Federal declarou a impossibilidade de concessão
e extensão do adicional de 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros
para outras espécies de aposentadoria, que não a aposentadoria por invalidez, conforme
tese firmada no Tema 1.095.

O autor, por sua vez, requer a produção de prova pericial para
comprovação da necessidade de assistência para fins de majoração do benefício de
aposentadoria por invalidez.

Sabe-se, sem embargo, que o acesso à instância recursal pressupõe o
atendimento, pela parte recorrente, de certos pressupostos processuais específicos, os
denominados requisitos de admissibilidade dos recursos.  

Nesses termos, tem-se que "O princípio da dialeticidade, positivado no art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil (...) impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão." (AgRg no AREsp 1684895/SP, Rel. Ministra
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LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe
29/06/2020). Consoante já pacificado pela jurisprudência nacional, "É preciso que o
inconformismo impugne, dialogue, combata, enfim, demonstre o desacerto do que restou
decidido.” (STJ. Decisão Monocrática no Pedido de Reconsideração no PUIL n.
217/RS. Ministra Assusete Magalhães. Data: 25/02/2019. Publicação: 28/02/2019).

A despeito desse dever processual, no caso dos autos, observa-se que a peça
recursal aduz que a r. sentença teria indeferido o pleito por não comprovação da
necessidade da assistência permanente, quando na verdade foi indeferido o pleito em
razão de o benefício recebido pelo autor (Aposentadoria Especial – evento 1, HISCRE8)
não ser compatível com a majoração de renda prevista no artigo 45 da Lei 8.213/91, a
qual é exclusiva para os casos de aposentadoria por invalidez, conforme preconizado pelo
STF.

Assim, tem-se que a tese sustentada no recurso inominado é incongruente
com o mérito da sentença, razão pela qual não pode ser conhecido. Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, ao tratar sobre fundamentação deficiente do recurso,
sustentam que:

“não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas
razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser
conhecida (JTJ 165/155)” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 740).” 

Como já dito, o apelo deve conter a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida. A ausência de
impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso por ausência do
pressuposto recursal “regularidade formal”. É o que também estabelece o Enunciado nº
64 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito
Santo, in verbis:

"Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do
CPC, se não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito
recorrida." (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em
10/07/2020)

Nesses termos, o recurso interposto não merece transpassar a barreira da
admissibilidade, na forma do art. 932, III, do CPC.

Voto por NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
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mediante o preenchimento do código verificador 500001610029v2 e do código CRC 64af4929. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5030509-28.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ILMA DE SOUZA CAMARGO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 

 

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pela autora
contra sentença que julgou parcialmente o pedido para declarar como tempo especial os
períodos de 01.01.1991 a 05.05.2004 e de 01.11.2004 a 31.07.2011, e condenar o réu a
revisar a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
recebido pela autora, a contar da data de citação.

2. O INSS, em suas razões, alega que a sentença desconsiderou a
informação no PPP de que a autora trabalhou exposta a agentes biológicos, mas
utilizando EPI eficaz. Afirma ainda que o STJ afetou o Tema n. 1090, cuja questão
controvertida coincide com a matéria tratada neste processo. Ao final, pede a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

3. A autora, em suas razões, alega que havia cumprido a carência da
aposentadoria especial na DER e pede que os efeitos financeiros da revisão retroajam à
DIB do benefício (09.11.2018).

4. Autora e réu apresentaram contrarrazões, pedindo o desprovimento do
recurso um do outro.

VOTO

5. Recurso do INSS.

5.1. Não merece acolhida a alegação do INSS de que a autora utilizou EPI
eficaz. A jurisprudência não respalda essa tese. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. NÃO AFASTAMENTO DO RISCO.
INCIDENTE PROVIDO. 1. O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade
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exercida sob exposição a agente biológico, visto que não impede ou evita totalmente o
risco de contaminação. 2. Incidente de uniformização provido. (TRU/4ª Região, Processo
n. 5014277-36.2014.4.04.7003, j. 29.06.2018)

5.2. Não há coincidência entre a questão controvertida afetada ao Tema n.
1090/STJ e a tratada neste processo. Não se discute, aqui, comprovação da eficácia do
EPI utilizado, mas se afirma a sua ineficácia por ser incapaz de impedir ou evitar
totalmente o risco de contaminação.

 

6. Recurso da autora.

6.1. Na petição inicial a autora pediu expressamente, como pedido principal,
a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

6.2. A sentença julgou o pedido como revisão da renda mensal inicial do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

6.3. O art. 1.013, § 3º, III, do CPC permite que a Turma Recursal
complemente o julgamento, passando a apreciar de forma originária o pedido que deixou
de ser decidido. É o que se passa a fazer.

6.4. A sentença reconheceu como tempo especial os períodos de 01.01.1991
a 05.05.2004 e de 01.11.2004 a 31.07.2011. Esses intervalos somados equivalem a 20
anos, 01 mês e 5 dias de tempo de serviço especial. O período de 01.08.2011 a
20.12.2017, enquadrado como especial no âmbito administrativo (ev. 1, PROCADM8, fl.
77), totaliza 06 anos, 04 meses e 20 dias de tempo de serviço especial. A soma de 20
anos, 01 mês e 5 dias com 06 anos, 04 meses e 20 dias alcança 26 anos, 05 meses e 25
dias de tempo de serviço especial. Por isso, a autora fazia jus à aposentadoria especial na
DER (ev. 1, PROCADM8, fl. 71).

6.5. À luz da tese firmada pela TNU no julgamento do Tema n. 93, que
estabelece que a DIB deve ser fixada no momento em que o autor cumpriu os requisitos
legais, ainda que a sua comprovação somente tenha sido possível em juízo, os efeitos
financeiros da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição recebida pela autora
em aposentadoria especial devem ser fixados na DER (09.11.2018).

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

8. Sem condenação da autora em custas processuais nem honorários
advocatícios, em razão do provimento de seu recurso.
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9. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e por negar
provimento ao recurso do INSS e por dar provimento ao recurso da autora, para condenar
o réu a converter o benefício NB 192.351.078-6 em aposentadoria especial com DIB na
DER (09.11.2018). As parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora, a partir da
citação, pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, e de
correção monetária, desde quando devidas, pelo INPC, até o início da vigência da EC n.
113, em 08 de dezembro de 2021, a partir de quando, para fins de atualização monetária,
de remuneração do capital e de compensação da mora haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento, da Selic (art. 3º da EC n. 113/2021).

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001633236v3 e do código CRC 53c78a0b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000321-71.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: EDIMAR DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando
omissões no acórdão. 

2. Afirma que as omissões residem nos seguintes pontos: (a) falta de
cômputo do período de contribuição compreendido entre 13.05.2018 e 06.08.2018, o que
lhe garantiria o preenchimento dos requisitos para obtenção de aposentadoria por tempo
de contribuição, ainda que fosse necessária a reafirmação da DER; (b) desconsideração
do exercício da função de soldador sob condições especiais nos períodos de 27.06.1997 a
12.01.1999 e de 18.05.1999 a 29.09.2009; e (c) falta de análise da especialidade do
trabalho exposto a hidrocarbonetos, à luz dos Decretos ns. 53.831/1964, 83.080/1979,
2.172/1997 e 3.048/1999.

VOTO

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

4. No caso dos autos, não se verificam as omissões apontadas.

5. O autor não formulou pedido de reafirmação da DER na fase postulatória
nem na fase recursal. Na fase em que o processo se encontra, não cabe pedido de
reafirmação da DER para que seja computado o período de 13.05.2018 e 06.08.2018,
posterior à DER (06.07.2016), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. 

6. A função de soldador, exercida pelo autor no período de 18.05.1999 a
29.09.2009, não foi desconsiderada. O acórdão analisou em sua integralidade o PPP
relativo ao período vindicado. Ademais, após a entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, a
categoria profissional deixou de ser relevante para a configuração da especialidade do
trabalho, sendo necessária, a partir de então, a prova do trabalho “sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” do segurado (art. 57, caput, da
Lei n. 8.213/1991).
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7. Conforme relatado no acórdão embargado, os PPPs não registram
exposição a hidrocarbonetos, mas somente a ruído, calor, poeira de manganês, poeira de
ferro, poeira de cádmio e a radiação não ionizante. Ressalte-se que eventual
complementação ou correção do PPP deve ser buscada pelo próprio segurado junto ao
empregador, pois de acordo com o Enunciado n. 69 das Turmas Recursais/ES:

não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos
declaratórios do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001635377v3 e do código CRC b381298f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000406-57.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDECY MARIA DE PAULA SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

2. Em suas razões, alega que  apresentou início de prova material,
posteriormente corroborado pela prova testemunhal, de que exerceu atividade rural no
intervalo de fevereiro de 1977 a julho de 1986. Ao final, pede a reforma da sentença para
que o pedido seja julgado procedente.

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

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

É possível conceder aposentadoria por idade híbrida mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência. Isso está previsto na Lei nº
11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91:

“§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher.”

A autora completou 60 anos de idade em 24/07/2019 e requereu a aposentadoria em
25/07/2019, quando já havia completado a idade mínima, preenchendo o primeiro
requisito do benefício.

O INSS averbou tempo de contribuição em atividade urbana no período de 2008 a 2019,
num total de 103 contribuições para fins de carência (evento 14, PROCADM4).

A autora pretende somar esse tempo de contribuição ao tempo de serviço trabalho rural
no período de fevereiro/1977 a julho/1986 para completar a carência da aposentadoria
por idade híbrida.
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Há início de prova material: certidão de casamento da autora baseada em registro feito
em 22/01/1977 em que consta a profissão de lavrador do esposo da autora (evento 1,
CERT10).

A declaração de proprietário rural no sentido de que a autora trabalhou como meeira no
período de fevereiro/1977 a julho/1986 não serve como início de prova material (evento 1,
OUT15). O termo de declaração constante de instrumento particular não faz prova em
face de terceiros, porque o art. 408 do CPC prescreve que “As declarações constantes do
documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário.Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de
ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em
si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”. Ademais, os termos
de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não
prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade administrativa ou
judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou em sua propriedade
agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material, pois resume-se
numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº
278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

O esposo da autora possui vários vínculos de natureza urbana no período de 1976 a 1986
em empresas de construção civil (evento 14, OUT2).

Assim, em desfavor da autora está o fato de que, apesar de ter juntado aos autos certidão
de casamento ocorrido em 1977 constando a profissão de lavrador do esposo, o Sr.
Adalton possui o registro de 15 vínculos empregatícios de natureza urbana no período
compreendido entre 1977 e 1986.

Foi realizada audiência, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos de três
testemunhas (evento 38). As testemunhas disseram que a autora trabalhou na roça,
confirmando os fatos alegados na inicial.

No entanto, os múltiplos vínculos urbanos do cônjuge da autora impedem que se utilize
em seu favor a prova documental em nome do marido como meio hábil à comprovação de
atividade rural.

Diante disso, entendo que a autora não faz jus à averbação do período rural pleiteado.

Considerando que não há nenhum período de atividade rural apto à averbação, a autora
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade híbrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
487, I do CPC/2015.

5. A sentença apreciou todas as questões apresentadas pelas partes e
concluiu que a prova documental acostada aos autos pela autora não constituía início de
prova material do exercício da atividade rural no período vindicado. Além disso, milita
em desfavor da autora o fato de que seu marido trabalhou como empregado (vínculo
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urbano) por todo o período cujo reconhecimento como tempo rural a autora pretende, não
tendo ela apresentado documentos em nome próprio. Por fim, “a prova exclusivamente
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de
benefício previdenciário” (Súmula n. 149/STJ).

6. Como a autora, em seu recurso, não apresentou elementos capazes de
justificar a reforma da sentença, ela deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001638121v2 e do código CRC 8d12cd61. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006539-30.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOANNA DARC SABINA CONDACK (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a existência de coisa
julgada.

2. Em suas razões, alega que não se forma a “coisa julgada quando se trata
do não reconhecimento da qualidade de segurado especial”. Afirma que apresentou
documentos novos que demonstram a sua qualidade de segurada especial, e que se o
entendimento adotado na sentença for confirmado, “jamais se aposentará como segurada
especial”. Ao final, pede a anulação da sentença.

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

VOTO

4. A sentença prolatada no processo n. 0000790-77.2014.4.02.5051 julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural por mera
insuficiência de provas da qualidade de segurada especial, e não porque a cognição
exauriente das provas demonstrou que a autora não era segurada especial. Nesse caso, há
entendimento jurisprudencial que afasta a coisa julgada, porque, nos termos da tese
firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 629, a insuficiência de provas reclama a
extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPO
RURAL. COISA JULGADA. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. PROCESSAMENTO DA AÇÃO. Se o juizo de improcedência sobre o tempo
rural no processo anterior decorre da ausência de início de prova material e não do juízo
exauriente sobre a prova, a extinção do processo se dá sem resolução de mérito, conforme
tese jurídica  vinculante fixada no julgamento do Tema 629 dos recursos especiais
repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, realizado na sessão de 16.12.2015 (DJe
28.04.2016). Feita a interpretação de que o feito deveria ter sido extinto sem resolução
de mérito, à luz do precedente obrigatório formado no REsp 1.352.721, é permitido ao
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segurado, o ajuizamento de nova ação com os elementos de prova necessários a tal
iniciativa, com o afastamento do óbice da coisa julgada. (TRF4, Ag n. 5004301-
18.2021.4.04.0000, publicado em 26.05.2021). (sem negrito no original)

5. Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito foi indevida e
exige a anulação da sentença.

6. O art. 1.013, § 3º, I, do CPC permite à Turma Recursal, desde que o
processo se encontre em condições de imediato julgamento, “decidir desde logo o mérito
quando reformar sentença fundada no art. 485”. 

7. Contudo, constata-se que o processo não está em condições de imediato
julgamento porque ainda pendem de esclarecimento alguns pontos controvertidos. Por
exemplo, embora haja início de prova material que abranja, de forma descontínua, o
interregno de 2010-2016 (ev. 8, PROCADM2, fls. 09, 17, 23-25, 105, 111), não está
claro, visto que não houve dilação probatória, se a autora preencheu o tempo de atividade
rural no período imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário (17.06.2012)
ou à DER (14.12.2018) nem se a autora deixou de exercer atividade rural entre 2010 e
2015 (o acórdão prolatado no processo n. 0000790-77.2014.4.02.5051 menciona que esse
fato foi afirmado por uma testemunha).

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

9. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da autora,
para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual e emissão de
novo provimento jurisdicional.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001637458v3 e do código CRC 6b093135. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006486-49.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELY SPANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material,
posteriormente corroborado pela prova testemunhal, de que exerce atividade rural desde
1985. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso II do
§ 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 60 anos para os homens trabalhadores
rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor completou 60 anos de idade em
03.10.2019 (evento 1, RG4) e requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em
11.10.2019 (evento 1, INDEFERIMENTO15). Resta cumprido, portanto, esse requisito.

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

6. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não
admite, em regra, a prova exclusivamente testemunhal.
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7. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da TNU,
estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.
1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger
período anterior à data do início de prova material, desde que corroborado por prova
testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A
TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da prova
documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Os documentos juntados pelo autor no evento 1, CONTR8, fls. 01-02, 05-
10, 13-18, configuram, ainda que de forma descontínua, início de prova material do
exercício de atividade rural desde 2000 até 2020.

10. Esclareça-se que, no interregno acima, constam do CNIS  (ev. 5,
CNIS11, fl. 01) períodos de trabalho urbano de 02.01.2013 a 31.10.2014 (668 dias,
conforme certidão de tempo de serviço - ev. 1, COMP10), de 24.04.2015 a 11.09.2015
(141 dias, conforme certidão de tempo de serviço - ev. 1, COMP10) e de 01.02.2016 a
01.06.2019 (122 dias, conforme certidão de tempo de serviço - ev. 1, COMP10). Embora
o art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991, disponha que não é segurado especial aquele que
exerce atividade remunerada em período superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no
ano civil, a Súmula n. 46 da TNU, mitigando esse critério rígido, afirma que “o exercício
de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de
trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto”. E, no caso concreto,
considerando que a extensa documentação apresentada pelo autor demonstra a
preponderância absoluta do trabalho campesino, bem como a sua vinculação ao meio
rural, deve-se considerar como cumprida a carência para a obtenção do benefício na
DER.

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

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do autor,
para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade rural, com
DIB na DER. As parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora, a partir da citação,
pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, e de correção
monetária, desde quando devidas, pelo INPC, até o início da vigência da EC n. 113, em
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08 de dezembro de 2021, a partir de quando, para fins de atualização monetária, de
remuneração do capital e de compensação da mora haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento, da Selic (art. 3º da EC n. 113/2021). Concedo a tutela de
urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em favor do autor, a ser
cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001640517v3 e do código CRC 25cdb89e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5037006-58.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LUIZ CARLOS BROETTO (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS pedindo a reforma
parcial da sentença para que, em relação à atualização monetária e aos juros de mora, seja
aplicado o critério previsto no art. 3º da EC n. 113/2021.

2. Intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

VOTO

3. A partir da EC n. 113, publicada em 09.12.2021, o  critério de correção
monetária e juros de mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, é a taxa
Selic, conforme art. 3º, que assim dispõe: 

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração
do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma
única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

4. A aplicação da taxa Selic nos termos do art. 3ª da EC n. 113/2021 incidirá
somente a partir de 09.12.2021, data de publicação da EC n. 113/2021, sem retroatividade
(CF, art. 5º, XXXVI; STF, ADI 1.220).

5. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do INSS,
para determinar a aplicação da Selic como critério de juros de mora e correção monetária
incidente sobre os valores devidos a contar de 09.12.2021, nos termos da
fundamentação.  

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001630769v2 e do código CRC 42c209e8. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004391-46.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CREUZA SILVA DE AZEVEDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega que produziu início de prova material de que
exerceu atividade rural como segurada especial por período suficiente para a concessão
do benefício pleiteado. Ao final, pede a reforma da sentença para que lhe seja concedido
o benefício de aposentadoria por idade rural desde a DER.

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

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso II do
§ 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 55 anos para as mulheres trabalhadoras
rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55 anos de idade em
28.06.2015 (ev. 1, PROCADM3, fl. 06) e requereu o benefício de aposentadoria por idade
rural em 26.06.2018 (ev. 1, PROCADM3, fl. 105). Resta cumprido, portanto, esse
requisito.

5. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural
deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
Além disso, frise-se que a Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de
aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade
equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Como a autora
pediu a concessão de aposentadoria por idade, e preencheu o requisito etário em 2015,
deve comprovar tempo de trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II, da Lei n.
8.213/1991.
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6. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não
admite, em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da TNU,
estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.
1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger
período anterior à data do início de prova material, desde que corroborado por prova
testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A
TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da prova
documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Ressalte-se ainda que a teor da Súmula n. 06 da TNU, “a certidão de
casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do
cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.”

10. A autora juntou início de prova material que compreende um período
descontínuo que se estende de 1982 a 2018 (ev. 1, PROCADM3, fls. 13, 16, 19-20, 27,
30-31, 34-38, e 50-54).

11. O CNIS da autora não registra vínculos urbanos (ev. 06, OUT4).

12. Diante do início de prova material apresentado, e da ausência de
indícios contrários à sua pretensão, verifica-se que a autora cumpriu os requisitos para a
concessão do benefício na DER, considerando o período de 1982 a 2018.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001631355v3 e do código CRC fb127bdc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000068-61.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA JOSE RAVERA DE ANDRADE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

2. Em suas razões, alega que produziu início de prova material, corroborado
pela prova testemunhal, de que exerceu atividade rural como segurada especial por
período suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Ao final, pede a reforma da
sentença para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por idade rural desde a
DER.

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso II do
§ 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 55 anos para as mulheres trabalhadoras
rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55 anos de idade em
10.11.2007 (ev. 1, OUT8, fl. 01) e requereu o benefício de aposentadoria por idade rural
em 18.03.2019 (ev. 1, PROCADM10, fl. 70). Resta cumprido, portanto, esse requisito.

5. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural
deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
Além disso, frise-se que a Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de
aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade
equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Como a autora
pediu a concessão de aposentadoria por idade, e preencheu o requisito etário em 2007,
deve comprovar tempo de trabalho rural por 156 meses, conforme o art. 142 da Lei n.
8.213/1991.
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6. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não
admite, em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

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

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da TNU,
estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.
1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger
período anterior à data do início de prova material, desde que corroborado por prova
testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A
TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da prova
documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. A autora juntou início de prova material que compreende um período
descontínuo que se estende de 1990 a 2019 (ev. 1, PROCADM10, fls. 03-09, 29-34, 41,
45-52 e 65; ev. 10, OUT2, fl 04).

10. Conforme consignado na sentença, a prova testemunhal confirmou os
fatos alegados pela autora.

11. Diante do início de prova material apresentado, corroborado pela prova
testemunhal, verifica-se que a autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício
na DER, considerando o período de 1990 a 2019.

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

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para
condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade rural desde a
DER. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o
benefício em favor da autora, a ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da
publicação do acórdão.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001630159v4 e do código CRC 79dc3638. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000098-30.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DEZINHA MARIA VIANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento, desde a DER, do auxílio por
incapacidade temporária c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente
com majoração de 25%, por ser a demandante portadora de artrite reumatoide,
osteoporose, osteoartrite, hipotireoidismo e deficiencia visual derivada no olho esquerdo.

Sentença (ev. 102): julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a
conceder o auxílio por incapacidade temporária à parte autora desde 25/11/2019 (DER).

Recurso Inominado – autora (ev. 108): requer a reforma da sentença, a fim de fixar a
DIB do benefício concedido em 17/05/2017.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a qual, no ponto,
aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por
meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados
pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido
por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu valor
corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.
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Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por invalidez foi
sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º,
III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício –
calculado por meio da média simples dos salários de contribuição, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos
termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –,
com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se
denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e
o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 –, exigem,
para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período
de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº 8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se é devida a alteração da DIB.

Na sentença a quo, o juízo afirmou que como não houve requerimento de prorrogação do
benefício cessado em 03/11/2019 (v. ev. 1, carta de indeferimento 15), só era possível a
concessão do auxílio por incapacidade temporária na data do primeiro requerimento
administrativo posterior, ou seja, 25/11/2019.

A decisão é acertada, na medida em que apesar da DII ter sido fixada em 2017 a autora
recebeu benefícios previdenciários por diversos períodos posteriormente (evento 9,
OUT4). Isso comprova que sua incapacidade foi reconhecida e
amparada adequadamente, não havendo que se falar em pagamentos devidos pela
autarquia. Portanto, não merece prosperar o pedido de alteração da DIB.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001629494v4 e do código CRC b132de0e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001475-02.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE ARILDO TONETO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a concessão de benefício de auxílio-doença desde
a cessação do primeiro requerimento administrativo, descontando os valores
comprovadamente pagos, a ser mantido enquanto permanecer incapaz e/ou ser reabilitado
para outra função que lhe garanta subsistência, com pedido subsidiário de benefício de
aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8213/91
e danos morais, em virtude de alegados problemas de saúde que impossibilitariam o
exercício de toda e qualquer atividade.

A sentença julgou improcedente o pedido (evento 33).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
concedido o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, concedendo a antecipação de
tutela (evento 37).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual,
no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de
doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e
é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu
valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua

5001475-02.2021.4.02.5003 500001641051 .V2 JES51519© JES51519

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 292



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 29/315

vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019,
art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada
pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do
salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários de contribuição,
atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período
contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento
da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno,
passou a se denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019
e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988
-, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do
período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia à existência ou não de
incapacidade da parte autora, nos termos do recurso por ela interposto.

A r. sentença de piso indeferiu o pleito com base nos seguintes
fundamentos:

“Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que
houve prévio requerimento administrativo.

O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando
for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
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atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.

A parte autora recebeu benefício por incapacidade no período de 16/12/2005 a
19/03/2020 (Evento 1, CNIS6).

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do Evento 22, LAUDO1,
diagnosticou que "o autor é portador de Epilepsia, Disgenesia cerebral e paquigiria
(congênito). Não decorre de acidente de trabalho. Alega Crise convulsiva que o impede
de trabalhar. Relata crises convulsivas desde a infância. Em uso de medicação para
controle convulsivo (fenobarbital, lamotrigina, clobazam, carbamazepina, quetiapina).
Apresenta eletroencefalogramas com ritmos desorganizados. Laudos relatando epilepsia e
psicose. Não apresenta no exame físico qualquer alteração neurológica, ou efeitos
colaterais das medicações que de fato o impeçam de trabalhar. O autor possui a doença,
porém não comprova busca por emergência ou necessidade de internação recente, assim
como também não há evidências de crises convulsivas frequentes que gerem
incapacidade. Diante dos fatos, não há incapacidade laborativa. Exame Físico: - Entra
no consultório lúcido e orientado, bem vestido e bem cuidado, deambulando sem auxílio,
pensamentos e ideias organizadas, humor normal. - Sem atrofia ou hipotrofia da
musculatura do membro inferior e superior bilateral. - Reflexos motores normais nos
membros inferiores e superiores. - Força normal nos membros inferiores e superiores
direito e esquerdo. - Exame neurológico normal. Foram analisados: EEG 13/07/2017. Tc
do crânio 29/05/2018. Laudo dr. Gustavo Andrade 01/07/2021. Está em acompanhamento
médico. O tratamento deve ser realizado de forma contínua. Não há incapacidade
laborativa por ora. Não há evidência de incapacidade entre a data do indeferimento ou
da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial. Não
apresenta incapacidade para atividades domésticas. O trabalho não se apresenta como
fator agravante. Não necessita de auxilio de terceiros.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade
que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica
judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional
imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a
documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na
inicial.

Assim, a incapacidade, enquanto existiu, foi tutelada com o recebimento de benefício.
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Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para prestar
esclarecimentos e responder quesitação, conforme apontado na impugnação, uma vez que
as respostas podem ser extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto,
analisou as queixas da parte autora e toda documentação médica apresentada e afastou
por completo a incapacidade alegada.

Por oportuno, esclareço que a realização de nova perícia só tem cabimento quando a
matéria não parecer suficientemente esclarecida ao juiz (art. 480 do CPC) ou quando
houver nulidade. Nenhuma das duas hipóteses ocorreu. O laudo pericial examinou todas
as queixas relatadas pela parte autora e, mesmo assim, foi contundente em atestar a
aptidão para o exercício da atividade habitual. Também não houve alegação de nenhum
fato que caracterizasse nulidade da perícia. Assim, não há motivo para a realização de
nova perícia, por não haver dúvidas quanto à capacidade técnica do perito, tampouco
acerca da validade do ato impugnado.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua
análise, tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a
ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou
não de segurado da parte autora.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por
invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a majoração em
questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da
assistência permanente de outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou
que a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa à sua
personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a
situação vexatória, não demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” [...]

Eis o relato do quadro clínico do autor apresentado pelo perito (evento 22 -
Histórico/Alegações - fl. 02):

"Alega Crise convulsiva que o impede de trabalhar. Relata crises
convulsivas desde a infância. Em uso de medicação para controle convulsivo
(fenobarbital, lamotrigina, clobazam, carbamazepina, quetiapina). Apresenta
eletroencefalogramas com ritmos desorganizados. Laudos relatando epilepsia e psicose.
Não apresenta no exame físico qualquer alteração neurológica, ou efeitos colaterais das
medicações que de fato o impeçam de trabalhar. O autor possui a doença, porém não
comprova busca por emergência ou necessidade de internação recente, assim como
também não há evidências de crises convulsivas frequentes que gerem incapacidade.
Diante dos fatos, não há incapacidade laborativa.”. 
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Asseverou o perito que o autor possui “Epilepsia. CID: G40.”, contudo,
quando perguntado se a doença torna o periciando incapacitado para o exercício de sua
atividade habitual (Rural), respondeu que “Não há incapacidade por ora.” e sobre a data
provavél do início da doença, respondeu que “Primeiro exame demonstrado (EEG) é de
13/07/2017, porém relata crise convulsiva desde a infância. Mas não há provas.”
(quesitos B, F e H - fls. 3/4 e conclusão - fl. 06).

Assegurou o especialista que o periciando “Está em acompanhamento
médico. O tratamento deve ser realizado de forma contínua. Não há previsão de
tratamento cirúrgico por ora. O tratamento é oferecido pelo SUS.” (quesito O - fl. 04).

O perito atestou ausência de incapacidade laborativa, inclusive para
atividades domésticas afirmando que não há evidência de incapacidade no período entre o
indeferimento/cessação do benefício e a data da realização da perícia judicial. (quesitos J,
K  e S - fls. 03 e 05).

Por fim, indicou que o autor “Não necessita de auxilio de terceiros.” e que
durante o exame pericial considerou os seguintes elementos: “EEG 13/07/2017. Tc do
crânio 29/05/2018. Laudo dr. Gustavo Andrade 01/07/2021. O exame físico pericial é
primordial para definição de capacidade ou não, sendo laudos dos médicos assistentes
assim como exames radiológicos apenas complementares para a tomada de decisão”
(quesitos M e N - fl. 04).

Em resposta aos quesitos apresentados pela parte autora, reafirmou ausência
de incapacidade e que o trabalho não se apresenta como fator agravante (quesitos B e C -
fl. 05).

Assim, parece-me claro que o autor não faz jus à concessão do benefício
postulado nos autos, porquanto não houve comprovação do estado de incapacidade
exigido para tanto ao tempo da DER (13.04.2021).

Quanto ao laudo judicial, destaco que a perícia judicial realizada foi
suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições a serem
apontadas. Ademais, saliento que as doenças destacadas nos laudos particulares podem
ser aferidas pelo profissional nomeado nos autos, uma vez que o perito do Juízo, além de
ser especialista na área das enfermidades alegadas (Neurologia), é capacitado para aferir a
incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e
atestados médicos apresentados durante a perícia médica.

Merece destaque o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do Espírito
Santo no sentido de que “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o
particular.” (DIO – Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).
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Destaco que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente o fator de risco social eleito pelo legislador para a
concessão de determinada prestação pecuniária. Em se tratando de auxílio-doença, tal
fator, logicamente, é a incapacidade laboral temporária.

Desta feita, verifica-se que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova
já acostada aos autos pelo autor teve o condão de modificar o juízo de valor firmado pelo
juízo a quo e por esta Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais
já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo sido apresentados outros
elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de
05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC. 

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001641051v2 e do código CRC 45116da4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:41 

5001475-02.2021.4.02.5003 500001641051 .V2 JES51519© JES51519

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 292



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 34/315

RECURSO CÍVEL Nº 5010427-73.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDEVALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou procedente o pedido. Assim, foi concedido o auxílio por incapacidade temporária
desde 22/02/2021. Ademais, determinou-se a conversão do referido benefício em
aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data de prolação da sentença.

2. Em suas razões, o autor afirma que o auxílio por incapacidade temporária
seria devido desde a data de cessação do NB 31/634.122.845-0. Ao final, pugna pela
procedência do recurso para que seja reformada a sentença de piso, modificando-se a data
de início do benefício para 11/04/2020. 

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, o autor alega que sofre de enfermidades de naturezas
diversas que o incapacitaram para sua atividade laborativa.

12. Em 13/08/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que o autor
apresenta “obesidade grau III, membros inferiores com insuficiência venosa crônica e
edema acentuado, diabetes, hipertensão e dislipidemia”, encontrando-se em tratamento
médico (EVENTO 22, LAUDO1, fl. 05). Diante da conjuntura analisada, o perito
constatou que o autor estava incapacitado para o trabalho - tendo em vista que seu quadro
clínico mostra-se incompatível com a realização de sua atividade habitual de padeiro
(EVENTO 22, LAUDO1, fl. 05). 
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13. A partir do laudo pericial e do exame dos demais elementos probatórios
anexados aos autos, o magistrado sentenciante condenou o INSS a conceder ao autor o
auxílio por incapacidade temporária (NB 31/634.122.845-0) desde 22/02/2021, data do
requerimento administrativo do benefício, determinando sua conversão em aposentadoria
por invalidez a partir da data da prolação da sentença (EVENTO 35, SENT1). 

14. Todavia, o autor sustenta em sede recursal que a data de início do
benefício deveria ser fixada no dia 11/04/2020. Tal data refere-se ao fim dos pagamentos
das mensalidades de recuperação referentes ao NB 32/544.547.846-3. Segundo atesta a
perícia judicial, a incapacidade laboral do recorrente remonta ao ano de 2019 (EVENTO
22, LAUDO1, fl. 08). Assim, é possível restabelecer o auxílio por incapacidade
temporária a partir da data alegada, uma vez que havia inaptidão para o trabalho antes da
cessação do benefício. 

15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

16. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do autor,
para fixar a DIB do benefício de incapacidade temporária concedido na sentença em
12.04.2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001637389v6 e do código CRC 14feb973. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002482-63.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio doença e/ou a sua conversão em
aposentadoria por invalidez; o pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas;
a majoração da aposentadoria em 25% em razão da necessidade de assistência
permanente de terceiros e a compensação dos danos morais.

2. A autora, em suas razões, alega que sofre de enfermidades, tais como
(discopatia em região lombar) que a incapacitam para exercer suas atividades habituais
(ou qualquer atividade). Sustenta que na sentença não foram analisadas todas as
enfermidades comprovadas nos autos, dentre outras fibromialgia, bem como o perito
judicial não respondeu aos quesitos 1 e 3 do evento 31, conforme determinado no evento
37. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
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benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica, que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Em 06.11.2020, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Ortopedia. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame físico,
e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora, embora
sofresse de “lesão de coluna compatível com idade e de caráter degenerativo comum a
todos (artrose)”, com alguma diminuição de rendimento, não estava incapacitada para
exercer a sua atividade habitual de trabalhadora rural (EVENTO 20, LAUDO1). O perito
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esclareceu que na data da perícia não havia incapacidade laborativa (EVENTO 20,
LAUDO1, fl. 06) e declarou que não era possível precisar a data do início da lesão
(EVENTO 20, LAUDO1, fl. 03).

13. Na inicial, a autora juntou apenas um laudo médico particular
(EVENTO 1, LAUDO 11) relativo ao seu quadro ortopédico. Contudo, esse laudo foi
emitido por médico ortopedista, em julho/2020, e, apesar de ter afirmado que a
enfermidade da autora exigia “grande comprometimento funcional”, não atestou a sua
incapacidade laborativa. Nos eventos 28 e 29, a autora apresentou documentos com o
mesmo teor, para demonstrar a continuidade de sua enfermidade.

14. No evento 41, após ter sido solicitado a prestar esclarecimentos sobre a
perícia realizada, o perito judicial ratificou a inexistência de incapacidade da função
exercida pela autora, havendo somente uma orientação para evitar a sobrecarga em coluna
lombar e para melhorar a postura durante a prática da atividade laboral. Assim, ao
contrário do que aduz em seu recurso, o perito judicial respondeu a todos os quesitos
apresentados na perícia.

15. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, o laudo
médico particular, embora contemporâneo ao requerimento administrativo, não atesta a
sua incapacidade laborativa, não se mostrando suficiente para invalidar as conclusões da
perícia médica judicial.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001633235v5 e do código CRC 08a02a17. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004898-58.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUCIANA COSTA SOUZA PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade
permanente desde a DCB do auxílio por incapacidade temporária NB 631.614.328-5, bem
como os pedidos subsidiários de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
NB 631.614.328-5 e de concessão de auxílio-acidente.

2. A autora, em suas razões, alega que suscitou esclarecimentos periciais,
pois o laudo médico particular do especialista que a acompanha não corresponde
ao exame pericial do juízo. Contudo, em sentença, o magistrado negou o pedido de
esclarecimento, o que alega representar ofensa aos princípios processuais da ampla defesa
e do devido processo legal. Ademais, argumenta que o perito sequer respondeu os
quesitos apresentados pela parte autora no evento 1. Defende ainda que se encontra
incapacitada de exercer atividade laborativa. Ao final, pede a reforma da sentença para
que o pedido seja julgado procedente. Subsidiariamente, pede a anulação da
sentença, para fins de reabrir a instrução processual, determinando a realização de nova
perícia médica judicial com médico ortopedista/trabalho.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.
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6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica, que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Em 26.01.2022, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Ortopedia. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame físico e
de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora, embora
sofresse de “dor na perna esquerda ao ficar de pé, com edema” (EVENTO 30, LAUDO 1
– fl.02), recebeu o benefício por 06 meses, após ter sofrido um acidente de moto em
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19/02/20. Porém, já terminou a fisioterapia e voltou ao trabalho na mesma atividade com
intervalos autorizados pelo contratante. Logo, não há limitação para o exercício de sua
atividade  habitual. Já fez o tratamento com recuperação da mobilidade normal
(EVENTO 30 – LAUDO 1 – fl.4).

13. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, os laudos
médicos particulares, juntados aos autos, referem-se à época em que a autora sofreu o
acidente automobilístico e mostram que ela recebeu o benefício até a constatação de sua
recuperação pela recorrida, no período de 19.02.2020 a 08.02.2021  (Evento 14). Logo,
tais laudos não atestam a sua incapacidade laborativa atual, para fins de
concessão/restabelecimento do auxílio doença; não se mostrando suficientes para
invalidarem as conclusões da perícia médica judicial.

14. A autora não faz jus ao auxílio-acidente porque não restaram
demonstradas sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza.   

15. Sobre a impugnação ao laudo do perito judicial, cumpre dizer que ele
apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clínico da segurada. 

16. Para se autorizar o pedido de esclarecimentos, deve-se questionar acerca
da essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o
convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não
deve ser confundido com causa para anulação da prova pericial.

17. Nesses termos, observo que as conclusões do perito se deram, repita-se,
com base em exame físico realizado e na análise de documentação médica constante dos
autos, constituindo, certamente, documento hábil e válido para verificação da
incapacidade laborativa da parte.

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

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001633936v8 e do código CRC 05033118. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:47 

5004898-58.2021.4.02.5006 500001633936 .V8 JES10332© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 295



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 45/315

RECURSO CÍVEL Nº 5017065-25.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DAS DORES DA VITORIA ROCHA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão/restabelecimento de auxílio por incapacidade
temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A autora, em suas razões, alega que suscitou esclarecimentos periciais,
pois o laudo médico particular do especialista que a acompanha não corresponde com o
exame pericial do juízo. Contudo, em sentença, o magistrado negou o pedido de
esclarecimento, o que representa ofensa aos princípios processuais da ampla defesa e do
devido processo legal. Ademais, o laudo particular, datado de 01/10/2021, atesta a piora
do quadro clínico da recorrente. Ao final, pede a reforma da sentença para: I - a
concessão do auxílio por incapacidade temporária,, desde a DIB 18/12/2020; II -
alternativamente, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e III -
alternativamente, a anulação da sentença para determinar a realização de nova perícia ou
acolher o pedido de esclarecimentos periciais requeridos pela requerente.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
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benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica, que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. No curso da instrução processual, no momento de especificação da
prova, a autora requereu perícia judicial com médico especialista em ortopedia (EVENTO
6, PET1). 

13. Em 27.07.2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Ortopedia. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame físico,
e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora, embora
sofresse de “dor na coluna lombar” (EVENTO 16, LAUDO 1 – fl.01 – item 2), não
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trouxe laudos médicos referentes a patologia em questão (EVENTO 16 – LAUDO 1 –
fl.01 – item 5) e na data da perícia não existiam dados técnicos que justificassem
inaptidão (EVENTO 16 – LAUDO 1 – fl.01 - item 7). O perito esclareceu ainda que não
era possível afirmar incapacidade (EVENTO 16, LAUDO1, fl. 02 – itens 10 a 16) e
declarou que não era possível confirmar se houve incapacidade no passado (EVENTO 16,
LAUDO1, fl. 02 – item 12).

14. Ademais, conforme consta da r.sentença, a autora apresentou apenas um
laudo médico com a inicial, emitido mais de 1 ano após o requerimento administrativo
(DER em 18/02/2020) e o laudo de 01/10/2021, acostado no EVENTO 25, possui
conteúdo idêntico ao primeiro e não traz nenhuma mudança do seu quadro clínico, ao
contrário do que aduz em seu recurso.

15. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, o laudo
médico particular não é contemporâneo ao requerimento administrativo e nem mesmo
atesta a sua incapacidade laborativa, não se mostrando suficiente para invalidar as
conclusões da perícia médica judicial.

16. Sobre a impugnação ao laudo do perito judicial, cumpre dizer que ele
apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clínico da segurada. 

17. Para se autorizar o pedido de esclarecimentos, deve-se questionar acerca
da essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o
convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não
deve ser confundido com causa para anulação da prova pericial.

18. Nesses termos, observo que as conclusões do perito se deram, repita-se,
com base em exame físico realizado e na análise de documentação médica constante dos
autos, constituindo, certamente, documento hábil e válido para verificação da
incapacidade laborativa da parte.

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

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001628764v6 e do código CRC 2f8d76c3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:53 

5017065-25.2021.4.02.5001 500001628764 .V6 JES10332© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 296



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 49/315

RECURSO CÍVEL Nº 5003013-46.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CELIA PINHEIRO COUTINHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio por
incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e
sua eventual majoração de 25%, a partir da data da cessação administrativa em
26/08/2020.

2. A autora, em suas razões, alega que sofre de enfermidades, tais como
(“Espondilose (M47.9), Artrose de mãos, pé esquerdo e dois hálux (M19.9), Tendinite de
Aquiles Direita (M76.6)”) que a incapacitam para exercer suas atividades habituais.
Sustenta que a sentença julgou improcedente seu pedido pura e simplesmente porque o
laudo pericial atestou sua capacidade. Entretanto, argumenta que essa conclusão pericial
está em desacordo com a documentação médica apresentada pela parte autora, que atesta,
inclusive, a continuidade do estado incapacitante para exercer sua atividade laborativa.
Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
Subsidiariamente, pede a anulação da sentença, para fins de reabrir a instrução
processual, determinando a realização de nova perícia médica judicial com médico
ortopedista.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.
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6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica, que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Em 18.12.2020, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora,
embora sofresse de “artrose da coluna vertebral (espondiloartrose – CID 10 M19.8 e
Osteopenia – CID 10 M85.8” (EVENTO 26 – Perícia 1 – fl.04), concluiu que não há
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incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho declarado (doméstica) e o
exame físico da autora mostra que suas enfermidades se encontram compensadas e
controladas pelos medicamentos prescritos (EVENTO 26 – Perícia 1 – fl.05).

13. Ato contínuo, foi determinada a realização de uma nova perícia médica,
pois, embora a perícia de 18.12.2020 tenha concluído que inexistia incapacidade, o
próprio INSS havia concedido o benefício de auxílio  por incapacidade temporária até
data posterior (30.12.20).

14. Em 16.07.2021, uma nova perícia judicial foi realizada, com médico
especialista em Medicina do Trabalho. Da mesma forma, nesse laudo, o perito do Juízo,
após a realização de exame físico e de avaliar documentos médicos apresentados pela
parte autora, concluiu que “a pericianda apresenta Espondilose, Artrose de Mãos, Pé
esquerdo e Dois Hálux, Tendinite de Aquiles, com alterações ao exame físico, porém sem
repercussão em sua capacidade laboral” (EVENTO 53 – LAUDO1 - fl.04). Com isto,
concluiu que não havia a incapacidade da autora para exercer as atividades habituais
(faxineira/doméstica).

15. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que os laudos médicos
particulares juntados aos autos, referem-se à época em que a parte autora estava
recebendo o auxílio doença até este ser cessado pela recorrida em 2020. Ademais, embora
os exames de 2021 demonstrarem a presença de algumas patologias, essas não são
incapacitantes para todos os tipos de atividade laborativas, para fins de
concessão/restabelecimento do auxílio doença. Portanto, os referidos documentos não se
mostram suficientes para invalidarem as conclusões da perícia médica judicial.

16. Por fim, no que tange às perícias terem sido realizadas por especialistas
em Medicina do Trabalho, não assiste razão à recorrente, a uma, porque a TNU só
considera necessária a realização de perícia por médico especialista no caso de quadro
clínico complexo em que os quesitos exijam conhecimento técnico específico que não
possa ser suprido pela formação do médico generalista (Pedilef n.
00060116120124014300), o que não se coaduna com a hipótese dos autos e, a duas,
porque, embora devidamente intimada sobre a designação desses peritos, a parte autora
não se manifestou sobre isso no momento oportuno (EVENTOS 08 e 42). Logo, ambos
os peritos apresentaram esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clínico da segurada.
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17. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo
em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

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

 
LEONARDO MARQUES LESSA

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5005234-11.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FABIANO NARLIM DIAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando ao restabelecimento de benefício de auxílio-
doença desde a cessação, com conversão do benefício em aposentadoria por invalidez em
virtude de alegados problemas de saúde que impossibilitariam o exercício de toda e
qualquer atividade. A parte autora recebeu o auxílio-doença NB 624.119.979-3 no
período de 26/07/2018 a 30/11/2019 (evento 9, fl. 08).

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez, fixando a DIB em 01/12/2019, pagando os
atrasados desde a cessação do benefício de auxílio-doença até a efetiva implantação da
aposentadoria por invalidez, compensando os valores recebidos. (evento 30).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para determinar
que o INSS observe as regras anteriores à EC 103/2019 para a concessão da
aposentadoria por invalidez, visto que a DII é anterior à referida Emenda Constitucional,
bem como a condenação do réu para pagar indenização por danos morais, sob alegação
de que restou demonstrado erro grosseiro do INSS ao cessar o benefício. (evento 39)

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

 

VOTO

O autor requer a aplicação das regras anteriores à EC 103/2019 para a
concessão da aposentadoria por invalidez.

Ocorre que, conforme se observa da inicial, não há qualquer pedido do autor
nesse sentido. 

A sentença que, no caso, corretamente se limitou ao pedido inicial de
mérito, deve ser reflexo da petição inicial. 
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Na petição inicial, o autor fixa os limites da lide, devendo haver correlação
entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz condenar o réu em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Havendo inovação em recurso, é inviável sua análise em sede recursal, dada
a vedação de decisão além dos limites da demanda e, por conseguinte, de supressão de
uma instância julgadora, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando os limites da lide postos na inicial, não conheço
do recurso do autor no ponto.

Quanto ao pleito de danos morais, cumpre destacar que eventuais
indeferimentos/cessação de benefício pelo INSS, assim como demais atos da
Administração Pública, muito embora representem atos passíveis de revisão
administrativa e judicial, não induz, por si só, a responsabilidade de indenizar, tratando o
indeferimento em mera divergência de opinião médica, vez que, na perícia, o médico
perito do INSS pode entender que o segurado continua com a incapacidade para o
exercício de qualquer atividade remunerada e manter o benefício, ou pode considerar que
houve recuperação da capacidade laboral do segurado e cessar o benefício. Isto posto, não
vislumbro ato ilícito a ensejar a concedida indenização.

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

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

Voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001626546v6 e do código CRC 828acd5e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000628-97.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MOISES DO NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de declaração como tempo especial dos períodos de
18.07.1996 a 01.09.2017, em que trabalhou na empresa SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto, bem como o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição na DER (06.03.2020) ou na DER reafirmada.

2. Em suas razões, alega que comprovou o trabalho com exposição, de
forma habitual e permanente, a agentes biológicos (micoorganismos e parasitas infeciosos
vivos e suas toxinas) e defende que mesmo com o uso de EPI informado como eficaz, ele
não é capaz de afastar o risco de contaminação. Ao final, pede a reforma da sentença para
que o pedido seja julgado procedente.

3. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor. Subsidiariamente, em caso de provimento do recurso, pediu a pronúncia da
prescrição quinquenal e a intimação do autor para que comprove que se afastou do
trabalho sob condições especiais.

VOTO

4. No caso dos autos, tendo o autor sido transferido do RPPS para o RGPS
(ev. 10, OUT4, fls. 14-16), sem solução de continuidade, o INSS é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda (inteligência da tese adotada na AC 5002137-
56.2021.4.04.9999 5002137-56.2021.4.04.9999/Turma Regional Suplementar/TRF4).

5. A TNU, no julgamento do tema 211, fixou a tese de que para aplicação
do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da
exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada.
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6. Ressalte-se ainda que, segundo entendimento da TNU, adotado no
julgamento do tema 205: “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado
em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das
atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente
exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de
exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em
medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era
superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia,
se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema
211/TNU)”. 

7. O PPP juntado no ev. 1, PPP7, fls. 01-02, informa que o autor trabalhou
como “artífice de obras manutenção” nos períodos vindicados. Suas atribuições foram
descritas como: executar tarefas de instalações em tubulações de esgoto sanitário; efetuar
ligações de esgoto; executar limpeza e desentupimento de rede de esgoto manualmente ou
utilizando caminhão de hidrojateamento; e executar limpeza em ETE - Estação de
Tratamento de Esgoto. O PPP informa que as atividades foram exercidas de forma
habitual e permanente, e que, no seu desempenho, o autor esteve exposto a agentes
biológicos (microorganismos e parasitas infecciosos e suas toxinas), utilizando EPI
eficaz.

8. A descrição das atividades do autor e o local em que eram realizadas
(galerias, fossas e tanques de esgoto) evidenciam que nos períodos objeto do recurso
inominado havia probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da
prestação do serviço e superior ao risco em geral, circunstância que, independentemente
de tempo mínimo de exposição, é suficiente para qualificar os intervalos como tempo
especial.

9. Sobre a eficácia do EPI no caso de exposição a agentes biológicos, há
jurisprudência no sentido de que:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. NÃO AFASTAMENTO DO RISCO.
INCIDENTE PROVIDO. 1. O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade
exercida sob exposição a agente biológico, visto que não impede ou evita totalmente o
risco de contaminação. 2. Incidente de uniformização provido. (TRU/4ª Região, Processo
n. 5014277-36.2014.4.04.7003, j. 29.06.2018)

10. O somatório dos períodos reconhecidos pelo INSS,
administrativamente, e por este voto, totaliza 37 anos e 20 dias na DER (06.03.2020), de
forma que o autor fazia jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição nessa
data, tendo preenchido os requisitos do benefício antes mesmo da entrada em vigor da EC
n. 103/2019. Confira-se:
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11. Sobre as contrarrazões, não há necessidade de pronúncia de prescrição
porque não há prestações vencidas no quinquenio que antecedeu o ajuizamento da ação.
Também não cabe falar em intimação do autor para comprovar o seu afastamento da
atividade especial, porque, primeiro, o afastamento das atividades nocivas não
seria condição para a implantação da aposentadoria especial, mas, apenas, para a
manutenção do benefício (Tema n. 729/STF), e, segundo, porque nem mesmo foi
concedida aposentadoria especial ao autor.

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

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do autor,
para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com DIB na DER. As parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora, a
partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança,
e de correção monetária, desde quando devidas, pelo INPC, até o início da vigência da
EC n. 113, em 08 de dezembro de 2021, a partir de quando, para fins de atualização
monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora haverá a incidência,
uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic (art. 3º da EC n. 113/2021). Concedo a
tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em favor do autor, a
ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001633803v4 e do código CRC a38cf3b1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014056-26.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARLENE FERREIRA DA SILVA DE CASTRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo rural dos períodos de
12.09.1971 a 12.09.1973 e de 13.09.1979 a 15.06.1989, bem como o pedido de concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu como tempo rural o
período de 12.09.1975 a 12.09.1979.

2. Em suas razões, alega que apresentou início de prova material,
posteriormente corroborado pela prova testemunhal, de que exerceu atividade rural nos
intervalos de 12.09.1971 a 12.09.1973 e de 13.09.1979 a 15.06.1989. Ao final, pede a
reforma parcial da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

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

VOTO

4. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes
termos:

Os seguintes documentos formam início de prova material de que a autora exercia
atividade rural no período de 12/9/1971 a 15/6/1989:

a certidão de casamento dos pais da autora, em 16/1/1960, em que consta a
profissão do pai da autora como agricultor (evento 1, PROCADM5, fl. 22);

a certidão de nascimento da autora, em 12/9/1961, em que consta a profissão do
pai da autora como lavrador (evento 1, PROCADM5, fl. 19);

a certidão de nascimento de Giomar Ferreira da Silva, irmão da autora, em
8/7/1966, em que consta a profissão do pai da autora como lavrador (evento 1,
PROCADM5, fl. 20).

Na contestação, o INSS alegou que "os documentos juntados aos autos não comprovam a
atividade rural no período alegado pelo autor. A autora apresentou certidões de
casamento e de nascimento em que consta a profissão de seu pai como lavrador. O
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simples fato de o pai da autora estar qualificado como lavrador, não comprova a
EFETIVA atividade rural da autora, mormente diante do fato de não haver qualquer
comprovação nos autos de que o pai estava ligado a alguma propriedade rural. Os
documentos de propriedade rural em nome do avô em Mantena-MG não se prestam a
formar início de prova material, uma vez que o pai da autora já não fazia parte do núcleo
familiar do avô desde 1960. Prova disto está no fato de o pai da autora ter se casado no
Município de Águia Branca e as filhas terem nascido no Município de Pancas, ambos
localizados no Espírito Santo. 

Os pais da autora se casaram em 1960 no distrito de Vila Verde, que agora pertence ao
município de Águia Branca/ES (evento 1, PROCADM5, fl. 22). A autora nasceu em 1961
no distrito de Vila Verde, que na época pertencia ao município de Pancas/ES (evento 1,
PROCADM5, fl. 19). O irmão da autora, Giomar, nasceu em 1966 também no distrito de
Vila Verde (evento 1, PROCADM5, fl. 20).

A autora alegou em depoimento pessoal que, quando solteira, exercia atividade rural
junto com os pais na propriedade rural do avô paterno, Manoel Ferreira de Araujo. A
cópia da escritura pública indica que Manoel comprou imóvel rural em 29/12/1975 na
localidade de Barra do Ariranha, em Mantena/MG (evento 1, PROCADM5, fls. 23 - 24).

O fato de o avô da autora ter comprado imóvel rural em Mantena/MG, em 1975, não é
incompatível com a alegação de que a autora e seus pais exerceram atividade rural no
distrito de Vila Verde, então integrado à circunscrição territorial do município de
Pancas/ES. É possível que o avô da autora, antes de comprar o sítio em Mantena/MG,
tivesse outro imóvel rural no distrito de Vila Verde. E a formação do início de prova
material não depende de exibição de título de domínio rural. A omissão da autora em
exibir documento comprobatório de propriedade rural do avô no distrito de Vila Verde
antes de 1975 não impede a comprovação do tempo de serviço rural, sobretudo porque há
documentos que qualificavam o pai da autora como lavrador depois de casado. 

A qualificação profissional, constante em documentos contemporâneos, do pai como
lavrador forma indício de atividade rural pelo pai em regime de economia familiar,
caracterizando reflexamente o indício de atividade rural pelos demais membros da
família, incluindo filhos solteiros.

A única testemunha ouvida em juízo declarou que a autora exerceu atividade rural na
propriedade rural do avô Manoel na região de Vila Verde. A testemunha não declarou
atividade rural da autora em Mantena/MG. Por isso, a escritura pública que indica
aquisição de imóvel rural pelo avô Manoel em Mantena/MG em 1975 realmente não serve
como início de prova material de atividade rural pela autora. Isso, porém, não impede a
comprovação do tempo de serviço rural, porque, como visto, há outros documentos
contemporâneos à década de 1960 indicando que a autora integrava família de
lavradores. Segue o teor dos depoimentos colhidos em juízo:

Depoimento pessoal

Trabalhou na roça desde criança; começou a trabalhar na roça com 7 anos de idade até
ir embora para a cidade; trabalhava com os pais, o pai, a mãe, os avós, os irmãos, os
irmãos mais velhos; a mãe da depoente se chamava Geralda Silva Araujo; o pai se
chamava Waldir Ferreira de Araujo; a propriedade era do avô da depoente, avô paterno;
o avô da depoente se chamava Manoel Ferreira de Araujo; a propriedade era pequena, a
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depoente calcula hoje uns dois alqueires de terra; cultivava mandioca, arroz, feijão,
milho, batata; na propriedade trabalhava era só a família mesmo, não tinhan condições
de estar contratando ninguém, mesmo se quisessem, não tinha necessidade; a depoente
acha que ficou nessa roça trabalhando até os 18 anos de idade; a depoente saiu da
propriedade foi quando o avô materno morava em Vitória/ES, esteve na roça e buscou a
depoente “embora para cá”; depois que a depoente foi para Vitória, não trabalhou mais
na roça, trabalhou em casa de família, depois de trabalhar em casa de família, trabalhou
na área da saúde, enfermagem, depois estudando, estudando, fez pedagogia; atualmente a
depoente trabalha de cuidadora escolar até aguardando convocação. 

1ª testemunha – Silas Raimundo de Azevedo

Conhece a autora lá da região de onde morava, pois eles são de um município só; essa
área onde a autora e o depoente moravam era uma área rural, zona rural; quando o
depoente conheceu a autora ela morava com a família dela, pai, mãe e os irmãos; a
autora e a família trabalhavam em uma “propriedadezinha” pequena, um “sitiozinho” na
roça, que era do avô dela; confirma que a propriedade era do avô da autora, ele era o
dono da terra; a família da autora era igual à família do depoente, só trabalhava para
despesas comuns em casa, plantava alguma coisa para poder colher e alimentar para
viver; na propriedade do avô da autora não contratavam mão de obra, era só a família
mesmo que trabalhava, só a família;  plantavam arroz, milho, feijão, e criava uma
“galinhazinha”, um porco, “para poder”; não tocavam café nem gado, “não tinha
nada”, era uma família muito pobre, pobre; na verdade, o depoente morava na
propriedade do irmão; o irmão do depoente ainda tem a propriedade, tem a propriedade
ainda; da propriedade do irmão do depoente até a propriedade do avô da autora não é
muito próxima, mas é no mesmo município; “na verdade naquela época era nova, era
nova”, a autora sempre estava junto com o pai e a mãe trabalhando, sempre trabalhando;
a família da autora não tinha outra fonte de renda, só vivia da roça; não tinha nada,
nenhum marceneiro, pedreiro; a autora tinha um porção de irmãos, o depoente tinha mais
conhecimento com a autora, com o irmão dela que é um dos mais velhos no caso, que é o
Devair, tinha o Marquinho, Renato, “essa turma toda aí”;  todos eles eram irmãos da
autora, o depoente tinha contato com eles; a autora saiu da roça solteira, a autora casou
“pra cá”;  “me parece com certeza” que a autora saiu da roça em 1989, em 89; o
depoente lembra “porque o seguinte” o depoente e a autora estavam sempre juntos, “na
verdade” o depoente tem uma área que convive até hoje, tem os irmãos lá, hoje o
depoente só tem um irmão só, mas sempre esta lá e naquela época, toda vez que ia lá, via
eles trabalhando na roça, via a autora trabalhando; a autora saiu da roça em 1989
definitivamente, em 89; quem saiu da roça primeiro foi o depoente, na época já casado,
saiu da roça, mas sempre estava lá; a região é de Pancas, na época, hoje Alto Rio Novo é
cidade, passou a ser cidade em 88 e “eles” (autora e a família) moravam na região de
Vila Verde, “mas tudo pertinho”, naquela época a cidade era Pancas.

Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de
idade os filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais.
Essa era a idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial. A
jurisprudência admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade,
conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço
rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”. Contudo, o
reconhecimento da qualidade de segurado especial a partir de tão tenra idade exige
comprovação consistente de efetiva e relevante colaboração do menor na atividade rural
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familiar. Afinal, o regime de economia familiar pressupõe que o trabalho de cada um dos
membros da família seja indispensável à própria subsistência (redação original do art.
11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram o regime de economia familiar e se
qualificam como segurados especiais os membros da família cujo trabalho seja
indispensável para o sucesso da atividade rural. Presume-se que a colaboração de uma
criança com 12 doze anos de idade na atividade rural não tenha expressividade para
torná-la indispensável. Essa presunção é relativa, admite prova em contrário, mas a
testemunha não prestou qualquer informação para caracterizar a relevância e
indispensabilidade da colaboração da parte autora aos 12 anos de idade. Por isso,
reconheço tempo de serviço rural somente a partir dos 14 anos de idade.

A testemunha declarou que a autora saiu da roça em 1989, mas o INSS alegou em
contestação "que a autora assumiu seu 1º vínculo urbana em 01/07/1989, como atendente
de enfermagem em Vitória. Não se mostra crível que a autora tenha saído do meio rural,
adquirido formação na área de atendente de enfermagem, mudado para Vitória e
arrumado emprego em apenas 15 dias" (evento 6, CONT1, fl. 3).

Em depoimento pessoal, a autora confessou que ficou na roça trabalhando até os 18 anos
de idade. A autora nasceu em 12/09/1961, completou 18 anos de idade em 1979. Isso
comprova a falta de fundamento para a afirmação, lançada na petição inicial, de termo
final de tempo de serviço rural em 15/6/1989. E sacrifica a credibilidade da especulação
temporal feita pela testemunha sobre o ano em que a autora migrou do meio rural para o
urbano.

Só ficou provado que a autora exerceu atividade rural no período de 12/9/1975 a
12/9/1979.

A autora tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de
tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo
que esse tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à
data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento
das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme
dispuser o Regulamento”.

O INSS apurou 23 anos, 10 meses e 19 dias de tempo de contribuição (evento 1,
PROCADM5, fl. 32). Somando o tempo de serviço rural, a autora completou 27 anos, 10
meses e 20 dias de tempo de contribuição, não tendo atingido o mínimo de 30 anos de
tempo de contribuição para se aposentar.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a averbar o
tempo de serviço rural referente ao período de 12/9/1975 a 12/19/1979.

5. A sentença apreciou todas as questões deduzidas pelas partes e concluiu
que a autora não exerceu atividade rural nos intervalos vindicados no recurso inominado.
Com efeito, embora a Primeira Turma do STJ admita o cômputo do trabalho rural antes
dos 12 anos de idade (AgInt no AREsp 956.558), no caso dos autos, a prova testemunhal
foi vaga quanto ao início do exercício da atividade rural pela autora, e, além disso, teve
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sua credibilidade afetada pela declaração contraditória da testemunha de que a autora
havia saído da roça em 1989, quando ela, em depoimento pessoal, declarou que sua saída
deu-se em 1979, aos 18 anos de idade.

6. Como a autora, em seu recurso, não apresentou elementos capazes de
justificar a reforma da sentença, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

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

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

 
LEONARDO MARQUES LESSA

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5001242-36.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROQUE MANOEL FILIPPINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo em relação aos pedidos de
declaração como tempo especial dos períodos de o 01/02/1991 a 12/07/1994, de
01/02/2002 a 16/12/2003, 16/07/2004 a 10/07/2009 e de 03/02/2014 a 31/12/2019, em
que trabalhou como motorista.

2. Em suas razões, alega que os períodos vindicados deveriam ter sido
considerados como tempo especial em razão da penosidade da profissão de motorista.
Argumenta ainda que restou demonstrado nos autos que exerceu a profissão de motorista
de caminhão de carga, conforme as provas documental e testemunhal. Ao final, pede a
reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição desde a DER ou a partir de DER reafirmada.

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A profissão de motorista, para que seja considerada atividade especial,
precisa ser desempenhada por motorista de caminhão (pesado) de carga e/ou ônibus de
passageiros, únicas aptas ao enquadramento por categoria profissional nas áreas de
atuação 2.4.2 e 2.4.4 elencadas nos Decretos n. 83.080/1979 e n. 53.831/1964. Após a
entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, em 29.04.1995, o autor deve comprovar que
trabalhou “sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”
(art. 57 da Lei n. 8.213/1991).

5. A anotação constante da CTPS do autor, no ev. 1, CTPS9, fl. 03, informa
que sua profissão no período de 01/09/1990 a 12/07/1994, foi de auxiliar de depósito. O
documento juntado no ev. 1, CTPS11, fl. 03, registra que o autor passou a exercer a
profissão de motorista a partir de 01.02.1991. Entretanto, não consta da documentação
apresentada o tipo de automóvel conduzido pelo autor, de forma que não se pode aferir se
o trabalho se deu em caminhão de carga, circunstância essencial para configurar o seu
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alegado direito de ter o período declarado como tempo especial. A afirmação da
testemunha referida nas razões recursais não esclarece se o autor dirigia caminhão
(pesado) de carga.

6. O PPP juntado no ev. 1, PPP12, fls. 03-04, não está assinado pelo
emitente e não informa o responsável pelos registros ambientais, de forma que não se
reveste dos requisitos para ser considerado como prova idônea da especialidade do
período de 01/02/2002 a 16/12/2003.

7. O PPP juntado no ev. 1, PPP12, fls. 01-02, não registra exposição a
fatores de risco no período de 16/07/2004 a 10/07/2009.

8. O PPP juntado no ev. 1, PPP12, fl. 06, não está assinado pelo emitente e
não informa o responsável pelos registros ambientais, de forma que não se reveste dos
requisitos para ser considerado como prova idônea da especialidade do período de
03/02/2014 a 31/12/2019.

9. Por esses motivos, mantém-se a sentença.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001638954v4 e do código CRC d7b8d3e3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:40 

5001242-36.2020.4.02.5004 500001638954 .V4 JES10745© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 301



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 65/315

RECURSO CÍVEL Nº 5011673-41.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SERGIO LUIZ DE FREITAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo autor
alegando contradição no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

2. Em suas razões, alega que a contradição consiste no fato de que o
acórdão embargado “utilizou somente o ruído para o grupo homogêneo e descartou o frio
para tal grupo, pois segundo ele o frio estava se referindo somente a atividade de
açougueiro no LTCAT”. Ao final, pede que seja sanado o vício apontado e que a
especialidade “seja analisada unicamente à luz do PPP”.

VOTO

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

4. No caso dos autos, não se verifica o vício da contradição. Nos acórdãos
que julgaram o recurso inominado e os primeiros embargos declaratórios do autor
desenvolveram-se argumentações exaustivas sobre as razões que nortearam a
interpretação da prova. Confiram-se:

6. Especificamente sobre o agente nocivo frio, esclareça-se que o PPP juntado no evento
1. PROCADM7, fls. 17-19 registra que o autor trabalhou como encarregado de açougue,
no setor operacional, na empresa Comercial G e Z de Produtos Alimentícios Ltda. O
LTCAT juntado no evento 20, LAUDO2, fls. 01-04, informa que, em relação ao fator de
risco frio, “constatou-se que a exposição à câmara frigorífica acontece de modo
intermitente, com o uso adequado dos EPI’s. Entretanto não elimina ou neutraliza
possíveis danos à saúde do trabalhador” (fl. 02). A despeito disso, o laudo técnico, na
parte que trata o agente nocivo frio, foi elaborado para a função específica de
açougueiro, que é distinta da atividade de encarregado de açougue, efetivamente exercida
pelo autor. O encarregado de açougue, conforme a profissiografia descrita no PPP, possui
como atribuições preponderantes a administração e a fiscalização das atividades pelas
quais se responsabiliza, as quais não são rigorosamente iguais às do açougueiro, que
exigem acesso constante à câmara frigorífica. (ev. 70, RELVOTO1)

e
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4. O autor pediu a declaração de especialidade do período de 17.02.2008 a 12.11.2019,
por exposição a ruído, frio e agentes biológicos, no desempenho da função de
encarregado de açougue (ev. 1, PROCADM7, fl. 36; ev. 4, PROCADM2, fls. 17-19).

5. O grupo homogêneo de exposição constituído por açougueiro, encarregado de açougue
e gerente de açougue, trabalhava, segundo o LTCAT juntado no ev. 20, LAUDO2, fl. 03,
exposto a ruído de 77,5 dB, intensidade inferior ao limite de tolerância então vigente, que
era de 85 dB (STJ, Pet. n. 9.059).

6. Com relação ao agente frio, o LTCAT (ev. 20, LAUDO2, fl. 02) registra que para a
função de açougueiro a exposição ao frio era intermitente e com uso adequado de EPI,
embora sem neutralizar possíveis danos à saúde do trabalhador, nada dizendo, em
relação a este agente específico, sobre a função de encarregado de açougue. No entanto,
a função de açougueiro exige, ainda que de forma intermitente, constantes entradas e
saídas da câmara fria. A profissiografia do encarregado de açougue, que tem atribuições
preponderantemente de administração e fiscalização do trabalho, não inclui a entrada e
saída da câmara fria com regularidade, além do que, segundo o PPP, o contato do autor
com o frio era feito com uso de EPI eficaz.

7. No que diz respeito aos agentes biológicos, se para a função de açougueiro, que exige
contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue e ossos, o LTCAT (ev. 20, LAUDO2, fl.
02) não considerou configurada a especialidade por exposição a agentes biológicos, dado
o manuseio de carne de forma intermitente e com uso adequado de EPI, não seria
autorizado concluir que, para a função de encarregado de açougue, que, repita-se, tem
atribuições preponderantemente de administração e fiscalização do trabalho, existisse
especialidade com esse fundamento. (ev. 89, RELVOTO1)

5. Na verdade, constata-se que o autor pretende, por meio dos embargos de
declaração, rediscutir o mérito da causa, pretensão inadmissível através da via eleita.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001634373v2 e do código CRC 5fb3e862. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011898-61.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CERGIO ADALBERTO COCO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora alegando a
existência de omissão no julgamento no tocante ao pedido subsidiário de reafirmação da
DER.

VOTO

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

Analisando detidamente os autos, observa-se que assiste razão à parte
autora.

Verifica-se que o Acórdão guerreado negou provimento ao recurso do autor
e manteve a sentença de piso quanto aos períodos rurais reconhecidos e o indeferimento
do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ante o não implemento do
tempo mínimo necessário na data da DER (28/11/2017).

Ocorre que o demandante seguiu trabalhando e vertendo contribuições
durante o trâmite do processo, conforme extrato CNIS juntado autos e requereu, tanto na
peça de ingresso quanto no recurso inominado, a análise de possível reafirmação da DER,
nos termos do Tema 995 do STJ, in verbis:

“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo
que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015,
observada a causa de pedir.”

Passo, pois, à análise do pedido de reafirmação da DER.

Considerando-se os períodos constantes do CNIS e já averbados em sede
administrativa, os períodos rurais reconhecidos em sentença e, ainda, a continuidade do
trabalho prestado após a DER original, tem-se que não houve o implemento das
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condições necessárias à concessão do benefício pretendido de aposentadoria por tempo
de contribuição, conforme análise abaixo:

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO COMUM

Data de Nascimento 02/06/1961

Sexo Masculino

 

Nº Início Fim Fator Tempo Carência

1 02/06/1975 30/09/1979 1.00 4 anos, 3 meses
e 29 dias

52

2 01/11/1979 28/02/1981 1.00 1 anos, 4 meses
e 0 dias

16

3 23/06/1982 22/10/1982 1.00 0 anos, 4 meses
e 0 dias

5

4 24/10/1985 07/01/1989 1.00 3 anos, 2 meses
e 14 dias

40

5 08/01/1991 31/10/1991 1.00 0 anos, 9 meses
e 23 dias

10

6 17/01/2001 10/04/2001 1.00 0 anos, 2 meses
e 24 dias

4

7 01/05/2001 31/07/2001 1.00 0 anos, 3 meses
e 0 dias

3

8 01/03/2002 09/02/2006 1.00 3 anos, 11
meses e 9 dias

48

9 10/02/2006 26/04/2022 1.00 16 anos, 2
meses e 17 dias

194

 

Marco Temporal Tempo de
contribuição

Carência Idade Pontos (Lei
13.183/2015)

Até a data da EC nº
20/98 (16/12/1998)

10 anos, 0 meses e 6
dias

123 37 anos, 6 meses
e 14 dias

inaplicável

Pedágio (EC 20/98) 7 anos, 11 meses e 27 dias

Até a data da Lei
9.876/99 (28/11/1999)

10 anos, 0 meses e 6
dias

123 38 anos, 5 meses
e 26 dias

inaplicável
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Até a data da Reforma
- EC nº 103/19
(13/11/2019)

28 anos, 2 meses e 13
dias

343 58 anos, 5 meses
e 11 dias

86.6500

Até 31/12/2019 28 anos, 4 meses e 0
dias

344 58 anos, 6 meses
e 28 dias

86.9111

Até 31/12/2020 29 anos, 4 meses e 0
dias

356 59 anos, 6 meses
e 28 dias

88.9111

Até 31/12/2021 30 anos, 4 meses e 0
dias

368 60 anos, 6 meses
e 28 dias

90.9111

Até a data de hoje
(26/04/2022)

30 anos, 7 meses e 26
dias

372 60 anos, 10
meses e 24 dias

91.5556

- Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição

Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tem direito à
aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC
20/98), porque não cumpre o tempo mínimo de serviço de 30 anos.

Em 28/11/1999, a parte autora não tem direito à aposentadoria integral por
tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98),
porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda, não tem
interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da
EC 20/98), porque o pedágio é superior a 5 anos.

Em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da
Previdência - art. 3º da EC 103/2019), a parte autora não tem direito à aposentadoria
integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela
EC 20/98), porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda, não
tem interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de
transição da EC 20/98) porque o pedágio da EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc. I, é superior a 5
anos.

Em 26/04/2022 (na data de hoje), a parte autora:

não tem direito à aposentadoria conforme art. 15 da EC 103/19, porque não cumpre o tempo mínimo de
contribuição (35 anos) e nem a quantidade mínima de pontos (99 pontos). Também não tem direito à
aposentadoria conforme art. 16 da EC 103/19, porque não cumpre o tempo mínimo de contribuição (35 anos)
e nem a idade mínima exigida (62.5 anos). Ainda, não tem direito à aposentadoria conforme art. 18 da EC
103/19, porque não cumpre a idade mínima exigida (65 anos).
não tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpre o
tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo
mínimo de contribuição (35 anos) e nem o pedágio de 50% (3 anos, 4 meses e 24 dias).
não tem direito à aposentadoria conforme art. 20 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpre o
tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem o pedágio de 100% (6 anos, 9 meses e 17 dias).
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Nada a prover em relação ao pedido subsidiário apresentado nos embargos
quanto à possibilidade de emissão de guia para pagamento da indenização referente ao
período rural posterior a 10/1991, visto que este já foi analisado por ocasião do recurso,
não havendo que se falar em omissão.

Voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001634632v2 e do código CRC be60a2fc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023052-42.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MAYRA VICTORIA AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de Auxílio Emergencial instituído pela
Lei nº 13.982/2020, a ser pago em cota dupla em virtude de se tratar de família
monoparental.

A sentença julgou improcedente o pedido por não atendimento aos critérios
legais (evento 29).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado (evento 35).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos
trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e
desempregados, tendo por objetivo fornecer proteção no período de enfrentamento à crise
causada pela pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.

A Lei nº 13.982/2020, em seu artigo 2º, dispõe sobre os requisitos para
obtenção do referido benefício, a saber:

(i) ser maior de dezoito anos de idade; 

(ii) não ter emprego formal ativo (carteira assinada pela CLT ou cargo público);

(iii) não estar recebendo benefício previdenciário ou assistencial; 

(iv) não estar recebendo seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda
(ressalvado o bolsa-família); 

(v) ter uma renda familiar per capita de no máximo metade do salário mínimo (em torno
de R$ 522,50 por pessoa); 
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(vi) ter uma renda familiar total de no máximo três salários-mínimos (em torno de R$
3.135,00); 

(vii) não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018; 

(viii) ser microempreendedor individual (MEI); 

(ix) ser contribuinte individual do INSS; 

(x) ser trabalhador informal, autônomo ou desempregado.

No caso concreto, observa-se que o referido benefício foi deferido ao grupo
familiar da autora em cota simples, sendo o pleiteado o pagamento da cota dupla sob
alegação de ser a demandante provedora de família monoparental, nos termos do §3º do
art. 2º da Lei 13.982/20.

A r. sentença de piso indeferiu o pedido com base nos seguintes
argumentos:

“(...) No doc. 2, Evento 1, fls. 14, há o comprovante de deferimento do auxílio-
emergencial 2021 da parte autora, no valor de R$ 250,00 cada parcela, todavia, aduz
que faz jus ao recebimento da cota correspondente a mulher provedora de família
monoparental (R$ 375,00). 

Pois bem. A despeito da autora alegar que reside sozinha com seu filho menor, entendo
que os documentos apresentados nos autos não são suficientes para comprovarem que
provê o sustento do mesmo sozinha. 

Isso porque não há nos autos qualquer documento que comprove que a mesma resida em
endereço diverso do pai de seu filho ou que o mesmo não contribua com o sustento do
menor.  

Sequer foi juntada aos autos qualquer informação sobre a guarda da criança (se
compartilhada ou não) ou se o genitor do menor paga pensão. 

Nesse ínterim, destaco que para que haja recebimento de cota correspondente a mulher
chefe de família, faz-se necessário que a mulher seja a única provedora de um
lar monoparental. Caso o pai exerça guarda compartilhada ou ajude financeiramente,
não se trata de lar monoparental porque ambos contribuiriam para o sustento da
criança. (...)”

Conforme bem assentado na sentença, tem-se o entendimento de que apenas
a pessoa responsável exclusivamente pelo sustento de lar monoparental é que faria jus ao
benefício em cota dupla. Vale citar jurisprudência atualizada sobre o tema:

EMENTA - ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. COTA EM DOBRO.
MULHER PROVEDORA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL. RECEBIMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A condição de "mulher provedora
de família monoparental", para fins de percepção da cota em dobro prevista no art. 2º, §
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3º, da Lei 13.982/20, pressupõe que a beneficiária suporte, integralmente, o sustento do
grupo familiar. Precedentes desta Turma Recursal. 2. Havendo percepção de valores a
título de pensão em favor dos filhos da autora, cujo montante contribui para a
subsistência do núcleo familiar, resta afastado o direito ao recebimento da cota dupla,
uma vez que o sustento do grupo não é suportado de forma exclusiva pela genitora.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50020325320204047012 PR, Relator: MÁRCIA VOGEL
VIDAL DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Data de Julgamento:
25/02/2021)

Em sede recursal, trouxe a parte autora informação de que o genitor do
menor provê ajuda financeira através do pagamento de pensão (EVENTO 35), o que
afasta a hipótese de que a requerente teria o encargo de sustentar integralmente seu filho.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001635733v2 e do código CRC f7305b4c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013054-50.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SOLANGE DUQUE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de Auxílio Emergencial instituído pela
Lei nº 13.982/2020, instituído para enfrentamento dos efeitos alusivos à pandemia de
COVID-19.

A sentença julgou improcedente o pedido, tendo em vista a não
comprovação do direito pela parte autora (evento 29).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para concessão do
benefício (evento 35).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos
trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e
desempregados, tendo por objetivo fornecer proteção no período de enfrentamento à crise
causada pela pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.

A Lei nº 13.982/2020, em seu artigo 2º, dispõe sobre os requisitos para
obtenção do referido benefício, a saber:

(i) ser maior de dezoito anos de idade; 

(ii) não ter emprego formal ativo (carteira assinada pela CLT ou cargo público);

(iii) não estar recebendo benefício previdenciário ou assistencial; 

(iv) não estar recebendo seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda
(ressalvado o bolsa-família); 

(v) ter uma renda familiar per capita de no máximo metade do salário mínimo (em torno
de R$ 522,50 por pessoa); 
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(vi) ter uma renda familiar total de no máximo três salários-mínimos (em torno de R$
3.135,00); 

(vii) não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018; 

(viii) ser microempreendedor individual (MEI); 

(ix) ser contribuinte individual do INSS; 

(x) ser trabalhador informal, autônomo ou desempregado.

No caso concreto, observa-se que o referido benefício foi indeferido na via
administrativa sob alegação de que a renda familiar mensal seria superior a meio salário
mínimo por pessoa (evento 1, ANEXO2, fl. 11).

Por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, foi proferida a
seguinte decisão pelo Juízo de piso:

 “(...) Na inicial, a autora aduz que: "não reside com nenhum parente, estando em
situação de rua".

Pois bem. Da análise do requerimento administrativo do auxílio emergencial da
autora (doc. 2, Evento 6 ), verifico que a mesma incluiu um parente (CPF: 013.854.137-
00 - CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA)  como integrante do seu grupo
familiar.

Nesse ínterim, destaco que não há qualquer informação nos autos a respeito deste parente
nem a comprovação de renda do mesmo.

Além disso, o Cadúnico acostado à inicial, indicando que a parte autora reside sozinha,
somente foi efetuado em 04/08/2020 (doc. 2, Evento 1, fls. 04), ou seja, após a data-limite
de 02/04/2020.

 (...) Assim, diante da falta de verossimilhança da composição do grupo familiar alegado
pela autora, também não é possível, por ora, afastar a justificativa que se referiu ao limite
de renda familiar.”

Observa-se que a parte autora em sede recursal limitou-se a repetir os
argumentos expendidos na inicial, não tendo juntado aos autos nenhum elemento capaz
de sustentar o direito ao benefício pleiteado.

Por outro lado, a parte ré apresentou em suas contrarrazões informações
contrárias à pretensão autoral (evento 40), reforçando o motivo do indeferimento.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001611387v2 e do código CRC 8fac6479. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5030519-72.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DAVID DAMASCENA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando omissão
no acórdão.

2. Afirma que a omissão reside no fato de que o acórdão está fundamentado
em argumentos genéricos e que ele se limitou a manter a sentença pelos próprios
fundamentos, sem realizar a análise casuística dos documentos juntados aos autos.
Argumenta que tal situação configura não só violação ao princípio da ampla defesa como
também negativa de prestação jurisdicional, acarretando, por conseguinte, a nulidade do
ato judicial. Defende ainda, reiterando os argumentos lançados na petição inicial e no
recurso inominado, que o autor preencheu os requisitos de concessão do auxílio
emergencial.

VOTO

3. O art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC prevê como hipótese de
cabimento dos embargos de declaração, por omissão, “a decisão que incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º” do CPC.

4. Entretanto, no caso dos autos não se verificam os vícios apontados pelo
embargante.

5. Conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/1995:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada
pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

6. Vê-se, portanto, que a legislação admite a fundamentação sucinta no
julgamento do recurso inominado, bem como, no caso de manutenção da sentença pelos
próprios fundamentos, a fundamentação “per relationem”.
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7. Ressalte-se que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência
de fundamentação e que a fundamentação “per relationem” é admitida pelo Supremo
Tribunal Federal (AgReg no HC n. 182.773, publicação em 17/12/2020). 

8. O acórdão embargado valeu-se da autorização legal que permite a
fundamentação sucinta e explicitou os motivos que o levaram a confirmar a sentença
pelos seus próprios fundamentos e, consequentemente, a negar provimento ao recurso
inominado do autor. Confira-se o trecho pertinente:

Observa-se que mesmo após o indeferimento do pedido liminar por falta de comprovação
das alegações iniciais a parte autora quedou-se inerte, não tendo juntado aos autos
nenhum elemento capaz de sustentar o direito ao benefício pleiteado.

Mesmo em sede recursal, limitou-se a demandante a repetir os fundamentos genéricos
aduzidos na exordial.

Vale ressaltar que o artigo 373, I e II, do CPC/15 prevê, como regra geral, a distribuição
estática do ônus da prova, fazendo recair sobre a parte autora o ônus de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos,
extintivos ou modificativos de tal direito.

Assim, considerando-se a falta de uma melhor instrução probatória capaz de justificar a
reforma da decisão, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Quanto aos demais alegações, enfatize-se que a pretensão de rediscutir o
mérito da causa não é dedutível por meio de embargos de declaração. 

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos
declaratórios do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001636504v3 e do código CRC f80a8061. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000955-70.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SOLIVAN ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento, desde 14/04/2015, do auxílio por
incapacidade temporária c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente,
por ser o demandante portador de doença isquêmica crônica do coração.

Sentença (ev. 66): julgou improcedente o pedido, por compreender que não restou
comprovada a incapacidade laborativa.

Recurso Inominado – autor (ev. 72): requer a reforma da sentença, a fim de obter os
benefícios pleiteados na exordial, ou então a concessão do auxílio por incapacidade
temporária desde o requerimento de 15/01/2020, com posterior conversão em
aposentadoria. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a determinação de nova
perícia com especialista cardiologista.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a qual, no ponto,
aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por
meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados
pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido
por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu valor
corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.
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Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por invalidez foi
sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º,
III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício –
calculado por meio da média simples dos salários de contribuição, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos
termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –,
com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se
denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e
o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 –, exigem,
para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período
de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº 8.213/1991.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização
de novo exame pericial, sua apreciação não se mostra essencial, porquanto se trata de
pedido subsidiário. Contudo, aproveito para registrar que, conforme estabelece o art. 480
do CPC/2015, seria facultado ao magistrado a quo a realização de nova perícia apenas se
a matéria discutida não lhe estivesse suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos
autos, uma vez que o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro
clínico da parte autora.

No caso em questão, o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para
avaliar o autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados. Convém
anotar que o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clínico,
história clínica, anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo
documento hábil e válido para verificação da incapacidade.

A propósito, quanto à realização de nova perícia por médico especialista, a TNU firmou
entendimento no sentido de que "só é necessária em casos especialíssimos e maior
complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o caso dos autos.
Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos,
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tendo em vista que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o
convencimento do juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não
deve ser confundido com causa para anulação da prova pericial.

Compulsados os autos, verifica-se que o laudo pericial (ev. 38 c/c ev. 57) foi conclusivo
quanto à capacidade laborativa do recorrente, apesar de atestar que possui Hipertensão
Arterial (I10). Doença Aterosclerótica do Coração (I25.1).

O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do
artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em
razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o
laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
recorrente, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no
laudo pericial. Nesse caso, os laudos particulares juntados constituem prova capaz de
afastar o entendimento fixado no laudo pericial.

O recorrente juntou ao processo laudos particulares que demonstram a existência
da incapacidade laboral (ev. 1, laudo 8). Observa-se que em 2015 o autor já fazia
tratamento médico, sendo que apresentava insuficiência cardíaca, com a colocação de
dois stents, tendo se afastado do trabalho por diversas vezes ao longo do ano. No final de
2019 e no início de 2020, pouco antes de realizar seu último requerimento administrativo,
os documentos comprovaram a necessidade de afastamento do trabalho por seis vezes (v.
fls 4 c/c 11-15), em razão de doença cardíaca. Não foram juntados documentos que
permitissem afirmar a permanência da incapacidade no período entre a cessação do
benefício de auxílio doença em 2015 e a DER de 2020.

Além disso, depreende-se do laudo SABI de 28.02.2020 (do evento 9 - OUT3), que a
própria autarquia previdenciária atestou a doença e a incapacidade atual do recorrente,
reconhecendo, ainda, que a doença isentava de carência por se tratar de cardiopatia grave,
nos seguintes termos: 

SEGURADO EMPREGADO, AJUDANTE DE OBRAS 55 ANOS. ESCOLARIDADE
DECLARADA : TERCEIRA SÉRIE DO FUNDAMENTAL . RESIDE NA ÁREA URBANA
DE COLATINA . PORTADOR DE DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA CORONARIANA
E QUE EM DEZEMBRO DE 2019 TEVE QUADRO DE ANGIUNA INSTÁVEL , FOI
HOSPITALIZADO E EVIDENCIADO LESÃO GRAVE EM DG1SEM POSSIBILIDADE
TÉCNICA DE ABORDAGEM PERCUTANEA. INICIALMENTE EM TRATAMENTO
CLINICO MAS AINDA SERÁ AVALIADO QUANDO A POSSIBILIDADE DE
REVASCULARIZAÇAO CIRURGICA. HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA PARA
ATIVIDADES QUE ENVOLVAM ESFORÇO FISICO . INCACITADO PARA O SEU
TRABALHO ATUAL COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇAO APOS
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REVASCULATIZAÇAO APESAR DO PROGNÓSTICO RESERVADO. OPTO POR DCB
LONGA TENDO EM VISTA AINDA INDEFINIÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE
CIRURGICA. DOENÇA QUE ISENTA CARENIA POR SE TRATAR DE CARDIOPATIA
GRAVE- ANGINA INSTÁVEL . 

Não parece razoável concluir que a enfermidade do autor não cause incapacidade
laborativa relevante. Assim, o autor se encontra parcial e temporariamente incapaz para o
trabalho, com DII fixada em 02/12/2019, conforme laudo SABI supracitado, devendo ser
fixada a DIB na DER em 15.01.2020, e o prazo de 120 dias para manutenção do
benefício, a contar da data da sua implantação, sendo cabível pedido de prorrogação pela
parte autora.

Sem condenação em honorários, em razão do provimento parcial do recurso.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
condenando o INSS a conceder o auxílio por incapacidade temporária desde a DER
(15/01/2020), com DCB fixada em 120 dias a partir da implantação do benefício. Sobre as
parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde
quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por
fim, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em
favor do autor, a ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do
acórdão.

 
LEONARDO MARQUES LESSA

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5003936-81.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: HERNANI CAVEDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio por
incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do
requerimento administrativo (28/11/2016), por ser o demandante portador de lesões em
ombro (CID M75) e cegueira e visão subnormal (CID H54). 

A sentença julgou improcedente o pedido por faltar o requisito da qualidade
de segurado na data de início da incapacidade fixada pela perícia médica judicial (evento
38).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma da r. sentença com o fito de
reabertura da fase instrutória para concessão da produção de prova testemunhal para
comprovar a qualidade de segurado (evento 55).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual,
no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de
doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e
é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu
valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
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vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019,
art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada
pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do
salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários de contribuição,
atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período
contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento
da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno,
passou a se denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019
e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988
-, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do
período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia ao requisito da qualidade de
segurado, eis que fora constatada a incapacidade total e temporária no laudo da perícia
judicial.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor, ora recorrente, recebeu
auxílio por incapacidade temporária (NB 158.357.032-0) durante o período
compreendido entre 30/10/2013 a 28/11/2016, conforme consta no extrato do CNIS
(Evento 8/ OUT2). A perícia médica judicial, por sua vez, fixou a DII em 21/01/2021.
(Evento30/ LAUDO1/ quesito 9).

Aplicando o dispositivo que dispõe sobre a manutenção da qualidade de
segurado e levando em consideração o prazo máximo previsto no art. 15, da Lei 8.213/91,
o autor teria mantido a qualidade de segurado até janeiro/2020, ou seja, data
anterior ao início da incapacidade fixada (21/01/2021). 

No que diz respeito à comprovação do exercício de atividade rural ou
pesqueira, para fins de adequação à condição de segurado previdenciário especial, sabe-
se que a legislação exige a presença de início razoável de prova material, complementada
por prova oral. Não pode, esta última, servir como prova exclusiva – é o que determinam
os arts. 55, § 3º, e 108 da Lei n. 8.213/91, bem como a Súmula 149 do STJ.
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No caso em tela, não havendo início de prova material anterior a DII fixada
pelo perito judidial, o processo deve ser julgado extinto sem resolução de mérito.

Cumpre ressaltar que esse entendimento foi acolhido pelo Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº1.352.721/SP, em sede de recurso
representativo de controvérsia, cuja ementa apresenta o seguinte teor:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A
COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO. 
1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para
regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades
das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia
civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social,
que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam
judicialmente os benefícios previdenciários. 
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores
morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado
da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no
sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal
que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se
procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do
caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar
a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 
3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da
processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao
indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do
interesse social que envolve essas demandas. 
4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo
individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social
do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência
do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição,
encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando
à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos
por meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 
5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o
art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV
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do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268
do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. 
6. Recurso Especial do INSS desprovido. 
(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016) grifei

 

A hipótese em exame se amolda à orientação traçada no julgamento do
Recurso Especial acima citado, pois ausente início de prova material da atividade
pesqueira, o que autoriza a extinção do feito sem o julgamento do mérito, possibilitando
que a parte autora postule em outro momento, caso obtenha prova material hábil à
comprovação da alegada atividade.

Vale destacar que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
por ausência de oportunidade de produção de prova oral, a uma, porque a parte autora não
requereu de forma específica tal providência e, a duas, porquanto não logrou êxito em
apresentar início de prova material sobre a sua condição de segurado especial.

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

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de ofício, julgar extinto o feito sem resolução do mérito com relação à condição de
segurado especial anterior a 21.01.2021.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001617099v10 e do código CRC c46e763b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008938-98.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: IZAIAS CARDOZO DE LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade temporária c/c
conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 23/11/2020, por ser
o demandante portador de artrose do joelho e do quadril, além de possuir sequelas de
infarto cerebral.

Sentença (ev. 37): julgou improcedente o pedido, por compreender que na DII, a parte
autora não gozava da qualidade de segurado especial.

Recurso Inominado – autor (ev. 43): requer a reforma da sentença, a fim de obter os
benefícios pleiteados na exordial.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a qual, no ponto,
aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por
meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados
pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido
por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu valor
corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.
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Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por invalidez foi
sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º,
III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício –
calculado por meio da média simples dos salários de contribuição, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos
termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –,
com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se
denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e
o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 –, exigem,
para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período
de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº 8.213/1991.

No caso em tela, observa-se que a sentença dirimiu a lide com base nos fundamentos:

Peço vênia para transcrever trecho da decisão do evento 27:

"Em diligência.

Pretende a parte autora a concessão do auxílio-doença NB 31/632.989.791-
7, DER 23/11/2020  (documento 6 do evento 1), alegando estar incapacitado em
decorrência de um AVC sofrido em junho de 2017.

No que se refere à incapacidade laboral, em perícia realizada em
08/06/2021 (evento 16), o perito nomeado pelo Juízo, médico ortopedista, atestou a
incapacidade de duração indefinida da parte autora para o desempenho da função de
pescador desde 06/2017, "DATA DO AVC , MANTENDO SEQUELA COM
LIMITAÇOES".

No evento 25 o autor alega que "ao comprovar que exerceu atividade
pesqueira nos últimos 12 meses ao período que antecedeu a ocorrência, consoante
documentação coadunada ao feito, faz jus ao benefício".

Ocorre que o documento 2 do evento 13 demonstra que o autor recolheu
contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual até 30/09/2014,
retornando tais contribuições apenas em 01/08/2018:
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Além disso, o documento 8 do evento 1 demonstra que o autor se inscreveu
na colônia de pescadores apenas em 23/10/2017, posteriormente, portanto, ao AVC
sofrido.

Neste sentido, em que pese a ausência de início de prova
material, considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurado especial
do autor no período compreendido entre 06/2016 e 06/2017, de modo a possibilitar a
ampla defesa do autor, DESIGNO o dia 04/11/2021 às 14: 40  h para realização
de Audiência de Instrução e Julgamento."

Pois bem.

Realizada a AIJ em 04/11/2021 (evento 35) o autor apresentou apenas uma
testemunha da alegada atividade pesqueira, que não foi capaz de delimitar o período em
que o autor teria exercido tal atividade, notadamente considerando o objetivo da
audiência ("comprovar a qualidade de segurado especial do autor no período
compreendido entre 06/2016 e 06/2017"), explícito no último parágrafo transcrito acima
da decisão do evento 27.

No que tange à atividade rural/pesqueira, sabe-se que para a sua
comprovação a legislação previdenciária exige a presença de início razoável de prova
material, complementada por prova oral, não podendo esta última servir como prova
exclusiva (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91 e Súmula 149 do STJ).

Reitero que o único documento apresentado pelo autor que indica a
atividade pesqueira (documento 8 do evento 1) demonstra que sua inscrição na
respectiva colônia de pescadores se deu após o início da incapacidade.

Nesses termos, com base nos elementos de provas carreados aos autos
(art. 373, I, CPC), não reconheço a atividade de pesca artesanal exercida pela parte
autora no período indicado na réplica, tendo em vista o frágil e extemporâneo início de
prova material apresentado à sua comprovação.

Desta forma, não tendo sido constatada a qualidade de segurado especial
alegada na peça de ingresso, inviável a concessão do benefício postulado, nada restando
ao Juízo senão afastar a pretensão autoral.
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No que diz respeito à comprovação do exercício de atividade rural ou pesqueira, para fins
de adequação à condição de segurado previdenciário especial, sabe-se que a legislação
exige a presença de início razoável de prova material, complementada por prova oral. Não
pode, esta última, servir como prova exclusiva – é o que determinam os arts. 55, § 3º, e
108 da Lei n. 8.213/91, bem como a Súmula 149 do STJ.

O recorrente apresentou nos autos declaração emitida pela Colônia de Pescadores Z-2,
comprovando que ele está inscrito na instituição desde 23/10/2017 (ev. 1, comprovantes
8).

O juízo a quo afirmou que “o autor se inscreveu na colônia de pescadores apenas em
23/10/2017, posteriormente, portanto, ao AVC sofrido" (ev. 27, despacho/decisão 1).

Observa-se que a parte autora em sede recursal alegou que " resta evidente que estamos
diante de um erro material cometido pela colônia de pescadores que, de maneira,
equivocada limitou a filiação do Autor aquela instituição após estar incapaz para o
labor" .

Eventual erro existente na declaração emitida pela Colônia de Pescadores Z-2, deve deve
ser corrigido pela própria instituição responsável pela sua concepção. Assim, o
trabalhador deve requerer à referida colônia de pesadores a retificação do documento para
que passe a constar informações corretas acerca do trabalho. 

No caso em tela, não havendo início de prova material anterior a DII fixada pelo perito
judidial, o processo deve ser julgado extinto sem resolução de mérito.

Cumpre ressaltar que esse entendimento foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp nº1.352.721/SP, em sede de recurso representativo de
controvérsia, cuja ementa apresenta o seguinte teor:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A
COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO. 
1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para
regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades
das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia
civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social,
que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam
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judicialmente os benefícios previdenciários. 
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores
morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado
da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no
sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal
que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se
procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do
caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar
a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 
3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da
processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao
indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do
interesse social que envolve essas demandas. 
4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo
individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social
do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência
do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição,
encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando
à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos
por meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 
5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o
art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV
do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268
do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. 
6. Recurso Especial do INSS desprovido. 
(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016) grifei

 

A hipótese em exame se amolda à orientação traçada no julgamento do Recurso Especial
acima citado, pois ausente início de prova material da atividade pesqueira, o que autoriza
a extinção do feito sem o julgamento do mérito, possibilitando que a parte autora postule
em outro momento, caso obtenha prova material hábil à comprovação da alegada
atividade.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa
em razão da gratuidade deferida.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, de ofício,
julgar extinto o feito sem resolução do mérito, com relação à condição de segurado
especial anterior a 23.10.2017.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001609301v11 e do código CRC e35ad3f6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:51 

5008938-98.2021.4.02.5001 500001609301 .V11 JESX51516© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 309



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 93/315

RECURSO CÍVEL Nº 5005428-11.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS REIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio por incapacidade temporária a
partir de 16/12/2019, por ter a demandante passado por uma cirurgia de mamoplastia  e se
afastado do trabalho por sessenta dias.

Sentença (ev. 30): julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a
“conceder o benefício à parte autora, fixada a DIB em 16/03/2019 (DER) e com data de
cessação fixada em 16/03/2020.”

Embargos de Declaração – INSS (ev. 35): requer que se esclareça a data chamada de
DER na sentença, pois não corresponde ao requerimento e nem ao início da incapacidade.

Sentença (ev. 38): deu provimento aos embargos de declaração do INSS, para corrigir o
erro material da sentença embargada, mas sem modificar o resultado do julgamento:
condenou o INSS a conceder o benefício à parte autora desde 16/12/2019 a 16/03/2020.

Recurso Inominado – INSS (ev. 42): requer a reforma da sentença a fim de que seja
fixada a DIB em 12/03/2020.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a qual, no ponto,
aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por
meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados
pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido
por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu valor
corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
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salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por invalidez foi
sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º,
III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício –
calculado por meio da média simples dos salários de contribuição, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos
termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –,
com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se
denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e
o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 –, exigem,
para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período
de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº 8.213/1991.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se é ou não devida a alteração da DIB.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 21) reconheceu que a autora
esteve incapaz pelo prazo de noventa dias a partir da data em que se submeteu a
procedimento cirúrgico de mamoplastia – isto é, 16/12/2019. A sentença de primeiro grau
acolheu as considerações do perito.

Em sede recursal, o INSS alega que a segurada requereu o benefício mais de 30 dias após
o início do seu afastamento, razão pela qual, nos termos do art. 60, § 1º da Lei nº
8.213/1991, o termo inicial para o pagamento é a data do requerimento administrativo, e
não a data de início da incapacidade.

A parte autora, por sua vez, não foi capaz de provar inequivocamente a data em que
realizou o primeiro requerimento – segundo ela, devido a “uma série de fatores alheios a
seu direito” e a “ingerência do Instituto Previdenciário, em tempos de pandemia” (v. ev. 1,
petição inicial 1 c/c ev. 47, contrarrazões 1), sua perícia médica foi remarcada várias
vezes, prejudicando o andamento do processo.
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Contudo, observa-se que o requerimento não foi feito somente em 12/03/2020, como
alega a Autarquia. Depreende-se dos autos de remarcação do exame pericial (ev. 1, outros
8, fl. 1) que em 11/02/2020 já havia requerimento administrativo prévio, e como esse é o
único requerimento de benefício que consta no CNIS da autora (ev. 9, outros 2), não há a
possibilidade de que a documentação supracitada se refira a outra situação. Notório,
portanto, que ocorreu algum erro por parte do INSS na introdução dos dados no sistema.

Vale ressaltar que uma das tentativas de remarcação da perícia, referente ao mesmo N.º de
requerimento, foi publicada justamente na data de 12/03/2020 (v. ev. 1, outros 8, fl. 2).
Entretanto, o fato dessa data ter sido a efetiva, em termos de confirmação da perícia
médica, não significa que não houvesse interesse prévio da parte autora.

Diante dessas circunstâncias, compreendo que não merece prosperar o pedido de alteração
da DIB, já que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001634429v3 e do código CRC 63e24920. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000475-67.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MAYCON NOGUEIRA BATISTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando o restabelecimento do benefício de auxílio por
incapacidade temporária desde a cessação, com conversão do benefício em aposentadoria
por incapacidade permanente, em virtude de alegados problemas de saúde que
impossibilitariam o exercício de toda e qualquer atividade. A parte autora recebeu o
auxílio-doença NB 619.245.580-9 no período de 20/09/2017 a 31/05/2020 (evento 10/
OUT2/ fl.26).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral de concessão
do benefício de auxílio por incapacidade temporária, fixando a DIB em 23/09/2021 (data
da realização da perícia judicial), com duração de 120 dias, contados a partir da data da
efetiva implantação pelo INSS (evento 47).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
reconhecida a existência da incapacidade laborativa desde 31/05/2020, alegando que,
além dos documentos particulares comprovarem a incapacidade, no próprio dossiê
médico emitido pelo INSS, nos laudos das perícias administrativas, foi fixada “a data de
início da incapacidade do recorrente em 20/09/2017, sendo seu último benefício por
incapacidade concedido entre 05/11/2020 a 18/11/2020, pois em virtude da pandemia
provocada pelo Coronavírus, ficou impossibilitado de requerer prorrogação após a
cessação em 31/05/2020”, conforme exposto no recurso. (evento 55).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual,
no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de
doença, invalidez".
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Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e
é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu
valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019,
art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada
pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do
salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários de contribuição,
atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período
contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento
da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno,
passou a se denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019
e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988
-, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do
período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia à data de início da incapacidade
da parte autora, nos termos do recurso por ela interposto.

A r. sentença de piso julgou parcialmente procedente o pleito com base nos
seguintes fundamentos:

“[...] O autor alega em sua inicial que está incapacitado para o trabalho em decorrência
de transtorno depressivo recorrente, apresentando os laudos e exames médicos acostados
no evento 1, DOC5 e evento 1, DOC6, que apontam quadro psicótico, caracterizado por
delírios, humor deprimido, ideação suicida, crises de choro.
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Por sua vez, o laudo pericial judicial (Evento 36), decorrente do exame médico realizado
no dia 23/09/2021, concluiu que o autor, professor de informáticae com 38 anos de idade,
é portador de Transtorno afetivo bipolar (F31) e Transtorno obsessivo-compulsivo (CID
42), o que lhe causa incapacidade total e temporária para a sua atividade habitual, não
sendo possível determinar o tempo para a sua recuperação (DCB): “Periciado lucido,
fala metódica e lentificada, desacompanhado na sala, esquecido, humor instável; ACV:
eucardio, RCR, 2T, BNF, PA: 120x80 mmHg; AR: Eupneico, sem esforço respiratório;
Tronco: Normal; Abdômen: Normal; Membros superiores: Normais, sem edema e força
mantida; Membros inferiores: Normais, sem edema e força mantida”.

Quanto a data de início da incapacidade, o laudo indica que esta se deu em 22/09/2021,
conforme laudo médico trazido pelo periciado, CRM:12041 Dra Debora Senna Cordeiro
– psiquiatra. Pontuou, ainda, a perita que “a moléstia apresenta períodos de
instabilidade do quadro, conforme laudos apresentados nos autos (evento1 – laudo 5 e 6)
onde houveram períodos de incapacidade (conforme dossiê medico – evento – out2)”.

A parte autora, ao se manifestar sobre o laudo pericial (Evento 43), impugnou a data de
início da incapacidade (DII) fixada pelo perito. Sustenta que estava incapaz em
31/05/2020.

Todavia, o perito teve acesso a toda a documentação médica trazida aos autos, e, ainda
assim, apenas pode precisar o início da incapacidade em 22/09/2021.

No presente caso, inexiste razão para infirmar as conclusões do laudo judicial, tendo em
vista que o perito nomeado nos autos foi bastante claro em sua conclusão pela fixação do
início da incapacidade. Da análise do conjunto probatório, verifico que não há qualquer
documento médico que comprove que a parte autora está incapacitada desde a cessação
do benefício em 31/05/2020. Os outros dois laudos médicos juntados aos autos são
anteriores à cessação do benefício, assim, mantenho a DII em 22/09/2021, conforme
laudo pericial judicial.

É de se ressaltar que o diagnóstico de uma enfermidade não acarreta a demonstração de
incapacidade para o labor, sendo que a data do início da doença não se confunde com a
data do início da incapacidade. Ainda, os laudos médicos particulares possuem a
natureza de assistentes à perícia, mas não possuem o condão de retirar o seu valor
probatório. A divergência entre a conclusão da perícia judicial e a dos médicos
assistentes das partes, por si só, não conduz à conclusão pela imprestabilidade do
trabalho pericial judicial. Todo laudo judicial será, necessariamente, contrário às
manifestações dos médicos de pelo menos uma das partes.

Assim, a impugnação não merece properar.

Da qualidade de segurado(a) e da carência.

Na data do início da incapacidade, a parte autora possuía a qualidade de segurada e a
carência necessária, tendo em vista que esteve em gozo de benefício por incapacidade até
18/11/2020, aplicando-se a regra do período de graça, externada no art. 15, II, da Lei de
Benefícios

Da conclusão.
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Tendo em vista que o início da incapacidade é posterior ao requerimento administrativo e
à citação do INSS, fixo a DIB na data da perícia (23/09/2021), momento em que o quadro
fático atual foi constatado. Os atrasados do auxílio doença são devidos desde a referida
data.

Ademais, não há nos autos comprovante de que a parte autora tenha realizado outro
requerimento de prorrogação do benefício nº 6192455809.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez também não é devida,
uma vez que não restou comprovada a existência de incapacidade laborativa total e
definitiva da parte autora.

Presente também o perigo da demora. Fixada a tese da incapacidade, a parte autora
encontra-se impossibilitada de gerar o próprio sustento.

No tocante à duração do benefício, o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991, com a redação
incluída pela Lei 13.457/2017, estabelece que:

“§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação
perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta
Lei.”

O auxílio doença deverá ser mantido por 120 dias, contados da efetiva implantação,
prazo máximo permitido pelo dispositivo legal supracitado.

III

Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o INSS a:

(i) conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora, fixada a DIB em 23/09/2021
(data da realização da perícia judicial), com duração de 120 dias, contados a partir da
data da efetiva implantação pelo INSS, sendo certo que a parte autora poderá requerer
a prorrogação do benefício administrativamente, antes do término desse prazo, se
permanecer inapta para o trabalho. DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA para determinar que o INSS proceda ao cumprimento da obrigação de fazer
no prazo de 30 dias.

 (ii) pagar os atrasados de auxílio-doença desde a perícia judicial até a efetiva
implantação do benefício. As mensalidades devem ser corrigidas monetariamente desde
cada vencimento e acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de
Cálculos do Conselho da Justiça Federal. [...]”
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A perita judicial atestou em seu laudo que o autor apresenta: “Transtorno
afetivo bipolar (F31) e Transtorno obsessivo-compulsivo (CID 42)" (evento 36 - fl. 6 -
quesito B).

Assegurou a especialista, ainda, que  autor está realizando tratamento,
mas não é possível determinar qual a previsão de sua duração (evento 36 - fl. 8 -
quesito N) e quando perguntada qual o tratamento necessário para que o periciado se
recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual, respondeu que
“Deverá ser avaliado pelo médico especialista assistente. O mesmo já faz uso de
medicamentos e acompanhamento psiquiátrico.” (evento 36 - fl. 8 - quesito P).

A perita atestou que há incapacidade para atividade habitual de
natureza temporária e total (evento 36 - fl. 6 - quesito E), indicando a data provável
da incapacidade em “22/09/2021, conforme laudo médico trazido pelo periciado,
CRM:12041 Dra Debora Senna Cordeiro – psiquiatra.” (evento 36 - fl. 7- quesito J).

Por fim, a médica perita asseverou que “A moléstia apresenta períodos de
instabilidade do quadro, conforme laudos apresentados nos autos (evento1 – laudo 5 e 6)
onde houveram (sic) períodos de incapacidade (conforme dossiê medico – evento –
out2).” (evento 36 - fl. 7- quesito K) e quando perguntada se era possível afirmar, se
havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício
administrativo e a data da realização da perícia judicial, respondeu que “Não é
possível determinar, depois do indeferimento apenas apresenta o laudo do dia
22/09/2021 conforme quesito “J”.” (evento 36 - fls. 7/8- quesito L)

Assim, parece-me claro que a autora faz jus à concessão do benefício
postulado nos autos, porquanto houve comprovação do estado de incapacidade exigido
para tanto.

Destaco que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente o fator de risco social eleito pelo legislador para a
concessão de determinada prestação pecuniária. Em se tratando de auxílio-doença, tal
fator, logicamente, é a incapacidade laboral temporária. 

Aduz em sede recursal o fato de haver nos autos laudos de médicos
particulares atestando a existência e permanência da incapacidade laborativa ao tempo da
DCB (31/05/2020) e inclusive que, no próprio dossiê médico emitido pelo INSS, constam
o histórico dos laudos médicos periciais realizados na esfera administrativa, tem-se que a
data de início da incapacidade do autor foi fixada em 20/09/2017. Contudo, a expert do
juízo, indicou a DII em 22/09/2021, conforme laudo apresentado pelo autor, destacando
que a moléstia apresenta períodos de instabilidade.
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Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC.  Assim, tendo o juizo fixado a DIB na data da
perícia judicial, momento em que o quadro fático atual do autor foi constatado e,
esclarecendo que o início da incapacidade é posterior ao requerimento administrativo e à
citação do INSS, não há razão para que seja alterada, vez que, os documentos acostados
aos autos não permitem afirmar a permanência da incapacidade no período entre a
cessação do benefício de auxílio doença (31/05/2020) e a DII fixada na perícia judicial
(23/09/2021).

Desta feita, verifica-se que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova
já acostada aos autos pela autora teve o condão de modificar o juízo de valor firmado pelo
juízo a quo e por esta Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais
já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo sido apresentados outros
elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de
05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC. 

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001629758v3 e do código CRC d0778527. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001123-47.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSEANE BITTENCOURT SANT ANA LIMA VIVAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio por
incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo (03/07/2020), em
virtude de alegados problemas de saúde que impossibilitariam o exercício de toda e
qualquer atividade.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral de concessão
de auxílio-doença, fixando a DIB em 20/09/2021, com duração de 120 dias, contados a
partir da data da perícia judicial. (evento 60).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
estabelecido como início da incapacidade a data de 03/07/2020, levando em conta a
jurisprudência do STJ, as súmulas vinculantes da TNU e os laudos particulares juntados
nos autos, que comprovam a incapacidade da autora desde o indeferimento
administrativo, conforme exposto no recurso. (evento 72).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201,
I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual,
no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de
doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e
é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu
valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
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contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por
invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019,
art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada
pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do
salário de benefício - calculado por meio da média simples dos salários de contribuição,
atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período
contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento
da Previdência -, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno,
passou a se denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n. 103/2019
e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, esses benefícios - cujos valores nunca
poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988
-, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do
período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia à data de início da incapacidade
da parte autora, nos termos do recurso por ela interposto.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pleito com base nos
seguintes fundamentos:

“A autora alega em sua inicial que está incapacitada para o trabalho em decorrência de
“profunda depressão, incapacidade de raciocínio lógico, cansaço, tristeza, angústia,
isolamento social, pensamentos de morte, alterações do sono, impulsos agressivos,
insônia, descontrole emocional, taquicardia, auto estima baixa, comportamento
impróprio, delírios, alucinações, baixo limiar a frustrações, humor deprimido, afeto
instável, incapacidade de coordenação e gerência, episódios de hipobulia e anedonia”,
apresentando os laudos e exames médicos acostados no Evento 1, ANEXO2, fls. 04/37,
que apontam F31.1-Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas
psicóticos  e F31.6, humor e afeto instáveis, intercalando períodos de hipobulia, abedonia
e desmotivação com períodos de inquietação , agitação psicomotora, baixo limiar as
frutrações, heteroagressividade e taquipsiquismo, sem condições de realizar as atividades
laboraris por pelo menos 90 dias.

O INSS apresentou a avaliação médica da autarquia que aponta a inexistência de
incapacidade laborativa.
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Por sua vez, o laudo pericial judicial (Evento 45), decorrente do exame médico realizado
no dia 20/09/2021, concluiu que a autora, auxiliar administrativa e com 43 anos de idade,
é portadora de CID 10 F31.3 - transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve
ou moderado, o que lhe causa incapacidade total e temporária  para qualquer atividade
laborativa, determinando o tempo de 120 dias para a sua reavaliação: “No momento, a
pericianda apresenta-se com humor deprimido, modulando adequadamente este durante
todo atendimento, estando o mesmo associado com seu discurso / pensamento e não
apresentando sintomas psicóticos. A alteração do humor apresentada pode propiciar
desinteresse, dificuldade de concentração e capacidade de decidir diminuída, trazendo
dificuldade em suas atividades laborais”

O laudo perical não estabeleceu a data de início da incapacidade. Verifico que a perita
teve acesso a toda a documentação médica trazida aos autos, e, ainda assim, não pode
precisar o início da incapacidade. É de se ressaltar que a data do início da doença não se
confunde com a data do início da incapacidade Assim, fixo a DII em 20/09/2021, data da
realização da perícia.

Cabe ressaltar que o laudo judicial está de acordo com os laudos médicos particulares
apresentados pela parte autora.

Não houve impuganação ao laudo.

Foi apresentada proposta de acordo pelo INSS (Evento 53), que não foi aceita pela parte
autora (Evento 58). 

Da qualidade de segurado(a) e da carência.

Na data do início da incapacidade, a parte autora possuía a qualidade de segurada e a
carência necessária, tendo em vista que esteve em gozo de benefício por incapacidade até
30/12/2020, aplicando-se a regra do período de graça, externada no art. 15, II, da Lei de
Benefícios.

Da conclusão.

Tendo sido fixada a data de início da incapacidade em 20/09/2021, não prospera o pedido
autoral de concessão do benefício NB 633.130.445-6 desde o pedido administrativo
realizado em 03/07/2020.

Nesse contexto, a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio doença, a partir
da perícia judicial (20/09/2021), momento em que o quadro fático atual foi constatado.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez não é devida, uma vez que
não restou comprovada a existência de incapacidade laborativa total e definitiva da parte
autora.

Presente também o perigo da demora. Fixada a tese da incapacidade, a parte autora
encontra-se impossibilitada de gerar o próprio sustento.

No tocante à duração do benefício, o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991, com a redação
incluída pela Lei 13.457/2017, estabelece que:
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“§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação
perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta
Lei.”

No caso, o Perito fez uma estimativa de reavaliação no prazo de 120 dias após a perícia,
que foi realizada em 20/09/2021.

III

Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o INSS a:

(i) conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora, fixada a DIB em 20/09/2021,
com duração de 120 dias, contados a partir da data da perícia, sendo certo que a parte
autora poderá requerer a prorrogação do benefício administrativamente, antes do
término desse prazo, se permanecer inapta para o trabalho. 

 DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o
INSS proceda ao cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias.

 (ii) pagar os atrasados de auxílio-doença desde 20/09/2021 até a efetiva implantação do
benefício. As mensalidades devem ser corrigidas monetariamente desde cada vencimento
e acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de Cálculos do Conselho
da Justiça Federal. [...]”

A perita judicial atestou em seu laudo que a autora, apresenta "quadro
compatível com o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo
leve ou moderado, inscrito no CID-10 como F31.3." (evento 45 - quesito 6 - Discussão) e
encontra-se incapacitada para exercer suas atividades temporariamente. (evento 45 -
quesitos 7 - Conclusão).

Assegurou a especialista, ainda, que a pericianda “relata estar fazendo uso
das medicações conforme prescrição médica, comparecendo às consultas regularmente.
Traz laudos últimos laudos. Sem previsão de alta, devendo manter o tratamento por
tempo indeterminado.” (evento 45 - quesito N).

A perita atestou que há incapacidade para atividade habitual de
natureza temporária e total (evento 45 - quesito E), contudo, indicou que “a pericianda
precisará se afastar de suas atividades laborais por um período de 120 dias, a priori,
devendo após término deste período passar por reavaliação pericial.” (Evento 45 -
quesito O), não sabendo precisar a data provável da incapacidade identificada
(evento 45 - quesito J).
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Assim, parece-me claro que a autora faz jus à concessão do benefício
postulado nos autos, porquanto houve comprovação do estado de incapacidade exigido
para tanto.

Destaco que o auxílio-doença somente persiste como benefício
previdenciário enquanto se faz presente o fator de risco social eleito pelo legislador para a
concessão de determinada prestação pecuniária. Em se tratando de auxílio-doença, tal
fator, logicamente, é a incapacidade laboral temporária. 

Aduz em sede recursal o fato de haver nos autos laudos de médicos
particulares atestando a existência e permanência da incapacidade laborativa ao tempo da
DER (03/07/2020). Contudo, a expert do juízo, mesmo com acesso aos documentos dos
autos, não estabeleceu a data de início da incapacidade. Assim, o juízo a quo fixou à DII
em 20/09/2021, data da realização da perícia, ressaltando que a data de início da doença
não se confunde com a data de início da incapacidade e que o laudo judicial está de
acordo com os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora.

A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo
prolator da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a
formação de sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer considerações sobre
os documentos juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os
motivos que o levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração
do laudo pericial do juízo.

Os laudos médicos colacionados atestam a existência das enfermidades
sofridas pela recorrente, mas não há documentação apta a comprovar que sua
incapacidade esteve presente de forma ininterrupta desde 03/07/2020.

Desta feita, verifica-se que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova
já acostada aos autos pela autora teve o condão de modificar o juízo de valor firmado pelo
juízo a quo e por esta Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais
já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo sido apresentados outros
elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de
05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC. 

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001627556v3 e do código CRC 4a8549ae. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002653-17.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: GIVALDO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela DPU com objetivo de
pré-questionamento. Em suas razões, pede manifestação expressa acerca da possibilidade
de condenação do INSS em honorários advocatícios em demanda travada com parte
assistida pela DPU.

VOTO

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

3. O art. 1.025 do CPC adotou a tese do pré-questionamento ficto, ao prever
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

4. O acórdão afastou a possibilidade de o INSS pagar honorários
advocatícios. Embora não conste expressamente do voto, o fundamento desse decisão se
encontra na Súmula n. 421 do STJ.

5. Ressalte-se que, embora haja o RE n. 1.140.005, no STF (tema
1.002/STF), com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte,
não há, até o momento, tese diversa da fixada pelo STJ (não só na Súmula n. 421 como
também no recurso especial repetitivo n. 1.108.013) que vincule os órgãos jurisdicionais
inferiores. Portanto, não se vislumbra omissão no acórdão embargado.

6. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e negar-
lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001635408v2 e do código CRC 63389c81. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003782-91.2019.4.02.5004/ES

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

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e
de aposentadoria por incapacidade permanente.

2. Em suas razões, o autor alega que existem provas suficientes para
comprovar que o mesmo se encontra incapacitado para o trabalho. Ao final, pugna pela
procedência do recurso para que seja reformada a sentença. Subsidiariamente, requer a
anulação da sentença para que o feito seja convertido em diligência, com a consequente
realização de nova perícia médica. 

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, o autor alega que sofre de enfermidades de natureza
oncológica que o incapacitaram para sua atividade laborativa.

12. Em 12/03/2020, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que o autor
apresenta “carcinoma de amígdala" (EVENTO 12, LAUDO1, fl. 02). O perito esclareceu
que, na data da perícia, não havia incapacidade laborativa porque seu quadro clínico não
apresenta repercussões em sua atividade habitual de pescador, na medida em que os
exames indicam: “força, trofismo e calosidade semelhante em ambos os membros
superiores” (EVENTO 12, LAUDO1, fl. 02). 

13. Todavia, afere-se que os laudos particulares anexados pelo autor
configuram-se como prova robusta de sua incapacidade laborativa. O laudo médico
anexado ao evento 26 ratifica que o recorrente é paciente sintomático de neoplasia
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maligna da cabeça, pescoço e face em estadiamento IV - estado mais avançado da
doença. Em razão da mencionada patologia, o autor é acometido de disfagia para sólidos,
parestesia MSD, dor e redução da amplitude do movimento de MSD. Isto é, o recorrente
apresenta menor capacidade de utilizar seu membro superior direito, essencial a
atividades relacionadas à pesca. Nesse sentido, resta demonstrado que a sua condição
clínica mostra-se incompatível com a realização plena de sua ocupação habitual de
pescador. 

14. Verifica-se que, in casu, tendo em vista a gravidade de sua patologia e
compatibilidade das sequelas enfrentadas pelo recorrente com o quadro clínico descrito, é
possível reconhecer a incapacidade laboral do autor por meio da análise dos laudos
particulares. A esse respeito, destaca-se o entendimento de que formação do
convencimento judicial não está adstrita ao exame do laudo pericial:

A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de
concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce
importante influência na formação do convencimento do magistrado.
Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-
la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos
probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da
conclusão do perito judicial, ou se, apesar da conclusão final deste, a
própria perícia trouxer elementos que a contradigam. (TRF 4ª R.; AC
5030156-43.2019.4.04.9999; Turma Regional Suplementar de SC; Rel. Des.
Fed. Celso Kipper; Julg. 08/04/2022; Publ. PJe 18/04/2022)

15. Em situações como a presente, é possível presumir a continuidade do
estado incapacitante desde a data de cessação do benefício anterior, já que, em se tratando
da mesma enfermidade e não havendo alteração do quadro clínico, presume-se a hipótese
de constância do quadro incapacitante. Assim, faz-se necessário o restabelecimento do
benefício desde a data em que fora indevidamente cessado (23/11/2019), tendo em vista a
manutenção da incapacidade laborativa nos termos que ensejaram a sua concessão. 

16. Considerando que os laudos médicos particulares não determinaram o
prazo de recuperação do autor, e diante da conclusão de que a sua incapacidade
temporária se mantém desde a DCB (22.11.2019) até hoje, fixo a DCB do benefício
restabelecido, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei n. 8.213/1991, em 120 dias, contados da
data de reativação do benefício.

17. O autor deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitado para o
trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15 (quinze) dias que antecederem a data de
cessação, requerer a prorrogação do benefício.
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18. Ademais, destaca-se a adequação da situação fática em tela ao auxílio
por incapacidade temporária diante da ausência de elementos aptos a comprovar a
provável duração do estado de inaptidão ao labor. Afasta-se, portanto, a tese atinente à
aposentadoria por incapacidade permanente. 

19. Tendo em vista a procedência do pleito recursal nos termos
supramencionados, resta prejudicado o pedido subsidiário - que se refere à anulação da
sentença para sua conversão em diligência.

20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55, caput da Lei 9.099/2015 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.

21. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso para
condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária a
partir da DCB (22.11.2019), e a pagar as parcelas atrasadas desde a DCB até a efetiva
reativação do benefício, bem como para fixar a DCB do benefício reativado em 120 dias
da data de sua implantação, de modo a oportunizar ao autor o pedido de prorrogação do
benefício, nos 15 (quinze) dias que antecederem a cessação. As parcelas vencidas serão
acrescidas de juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança, e de correção monetária, desde quando devidas, pelo
INPC, até o início da vigência da EC n. 113, em 08 de dezembro de 2021, a partir de
quando, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação
da mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic (art. 3º da
EC n. 113/2021). Concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o
benefício em favor do autor, a ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da
publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001634375v10 e do código CRC c640909f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:45 

5003782-91.2019.4.02.5004 500001634375 .V10 JESX51541© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 314



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 114/315

RECURSO CÍVEL Nº 5012030-84.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUCIENE FREITAS DE CARVALHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedentes o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade
temporária, e o pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A autora, em suas razões, alega que sofre de enfermidades, tais como
(tendinopatia da supraespinhal e subescapular) que a incapacitam para exercer suas
atividades habituais, ou qualquer atividade, até a data atual. Sustenta que na sentença não
foram analisados os laudos e exames juntados por ela e que foram emitidos por médicos
que a acompanham, atestando a sua incapacidade para realizar suas funções laborativas.
Ao final, pede a reforma da sentença para que o auxílio por incapacidade temporária seja
concedido por prazo indeterminado ou a concessão da aposentadoria por incapacidade
permanente.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
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benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica (tendinite supraespinhal do ombro direito, esporão plantar calcâneo, entesófito
- ev. 01, INIC1, fl.02), que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. No curso da instrução processual, no momento de especificação da
prova, a autora requereu perícia judicial com médico especialista em ortopedia (ev. 6,
PET1).

13. Em 07.07.2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Ortopedia. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame físico,
e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora, embora
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sofresse de “dor em ombro direito, progressiva e incapacitante e com piora à demanda
física”, não estava incapacitada para exercer a sua atividade habitual de empregada
doméstica (EVENTO 14, LAUDO1 – itens 07 e 08). O perito esclareceu que, de fato,
houve incapacidade para o trabalho no passado (em setembro/2020), mas que durou 03
meses (EVENTO 14 – LAUDO 01 – item 10).

14. Assim, ao contrário do que a recorrente aduz, a sentença apreciou todas
as questões apresentadas pelas partes e concluiu, com apoio na perícia médica judicial,
que ela, embora sofresse de “tendinopatia do manguito”, não estava incapacitada para
exercer a sua atividade habitual de empregada doméstica.

15. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001630504v7 e do código CRC 555ad083. 
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Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:53 

5012030-84.2021.4.02.5001 500001630504 .V7 JES10332© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 315



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 117/315

RECURSO CÍVEL Nº 5001758-56.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: WANDERLEIA MODESTO DOS REIS DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade
temporária/aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive com a condenação do
INSS ao pagamento de atrasados.

2. A autora, em suas razões, alega que por sofrer de enfermidades, tais
como (mononeuropatia com apresentação de dor e dormência em ambas as mãos –
EVENTO 52 – pet.01), precisou fazer uma cirurgia em outubro/2021; o que confirma sua
incapacidade laborativa ou limitações significativas; ao contrário do que restou decidido
na sentença ora recorrida. Sustenta ainda que há provas suficientes que comprovam a
incapacidade para o trabalho desde o requerimento administrativo (20/11/2019), até pelo
menos, término dos 90 dias solicitado pelo médico para recuperação da cirurgia
(04/01/22). Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
procedente, de concessão do benefício de auxílio doença do período de 20/11/2019 a
04/01/2022.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.
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6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica, que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Em 14.08.2020, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora,
embora sofresse de “doença osteoarticular (ombros e mãos), diabetes e hipertensão”, não
estava incapacitada para exercer a sua atividade habitual de empregada doméstica
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(EVENTO 19, LAUDO1). O perito esclareceu que na data da perícia não havia
incapacidade laborativa (EVENTO 19, LAUDO1, fl. 04) e declarou que não era possível
confirmar se houve incapacidade no passado (EVENTO 19, LAUDO1, fl. 04 – item 11).
Em 28.03.2021, foi juntado aos autos o LAUDO COMPLEMENTAR, onde o perito do
juízo respondeu aos quesitos da parte autora, ratificando as conclusões do laudo anterior
(EVENTO 45).

13. Na inicial, a autora juntou apenas um exame médico particular
(EVENTO 1, EXAMMED6) relativo a um estudo de “neurocondução sensitiva realizado
nos nervos mediano direito e esquerdo”. Contudo, esse exame foi emitido em 18.12.2018,
quase 01 ano antes do requerimento administrativo e um laudo contemporâneo à data do
requerimento, mas apenas tratando da solicitação de medicamentos (EVENTO 01 –
DOC.8) e que, apesar de ali constar a enfermidade da autora (EVENTO 01 – DOC.8 –
fl.12), não atestou a sua incapacidade laborativa. No EVENTO 52, a parte autora tornou a
apresentar documentos, mesmo após a confecção e análise pelas partes do laudo pericial
do juízo, para informar sobre a continuidade de sua enfermidade.

14. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, o exame
médico particular não é contemporâneo ao requerimento administrativo, e nem mesmo o
laudo que prescreve medicamentos, atesta a sua incapacidade laborativa.

15. Por fim, conforme constante da sentença, o documento do EVENTO 52
e que serviu como razões do presente recurso foi juntado após a confecção do laudo
pericial, o que é inadmissível para fins de afirmar a incapacidade da autora sob pena de
violação aos princípios do contraditório e o da ampla defesa (enunciado nº 84 das Turmas
Recursais da Seção do Rio de Janeiro). Portanto, nenhum dos documentos juntados pela
autora/recorrente se mostram suficientes para invalidarem as conclusões da perícia
médica judicial.

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

17. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da
autora.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001631481v6 e do código CRC 61f2e7e2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019714-60.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOBROSWOSKI KRUGER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e o
pedido de sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Além disso, o
juízo de primeiro grau não acolheu o pleito referente ao recebimento do auxílio-acidente. 

2. Em suas razões, a recorrente alega que há provas suficientes para
corroborar que se encontra incapacitada de exercer suas funções laborais. No que
concerne ao recebimento do auxílio-acidente, a recorrente sustenta que a impossibilidade
de realizar tarefas que exijam esforço físico intenso representa redução de sua capacidade
laborativa. Ao final, pede a reforma da sentença para que os pleitos requeridos na
exordial sejam julgados procedentes. 

3. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de natureza
pneumológica e psiquiátrica que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Foi realizada a perícia judicial com médico especialista em Neurologia e
Clínica Geral. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, de exame
físico e de avaliação dos laudos e exames médicos particulares, afirmou que “ A autora
apresenta histórico de traumatismo por projétil de arma de fogo ocorrido em 2006, com
transfixação de hemitórax direito. Apresenta, em caráter sequelar, redução da função
respiratória e transtorno misto ansioso e depressivo” (EVENTO 18, LAUDO1, fl. 01).
Contudo, o perito esclareceu que na data da perícia não havia incapacidade laborativa.
Isso porque, apesar das sequelas descritas, tais condições não apresentavam repercussões
em sua atividade habitual (EVENTO 18, LAUDO1, fl. 02). Declarou, ainda, que não há
indícios que sugiram aumento dos riscos de lesão na prática de sua profissão (EVENTO
18, LAUDO1, fl. 02).
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13. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta acerca de sua incapacidade laborativa.
Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que os laudos particulares colacionados
não se mostraram suficientes para invalidar as conclusões da perícia médica judicial.
Nesse sentido, vale ressaltar que o diagnóstico de uma enfermidade não implica
diretamente na declaração de incapacidade para o trabalho. 

14. Faz-se necessário, ainda, analisar o pedido referente à concessão do
uxílio-acidente, previsto pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91. Tal benefício previdenciário é
devido aos segurados que apresentarem redução na capacidade laboral em decorrência de
lesões causadas por acidente de qualquer natureza. A esse respeito, a autora sustenta que
o benefício deve ser reconhecido, tendo em vista suas limitações no que tange
ao exercício de atividades que envolvem esforço físico intenso. Contudo, conforme
corrobora o laudo judicial, a atividade habitual exercida pela recorrente não exige esforço
físico intenso - na medida em que exerce cargo administrativo de gerente. Sob essa
perspectiva, destaca-se que as sequelas sofridas pela autora não implicaram na redução de
sua capacidade laboral (EVENTO 18, LAUDO1, p. 02). Assim, constata-se que não
foram preenchidos os requisitos essenciais ao recebimento do auxílio acidente. 

15. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

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

 
LEONARDO MARQUES LESSA

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5024866-89.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PAULA RUBIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
- NB 31/707.374.545-3 (DIB 20/08/2020 e DCB 18/09/2020) e NB 31/707.566.300-4
(DIB 19/09/2020 e DCB 30/12/2020) -, sendo negada também a sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões, alega que há provas suficientes para corroborar que a
recorrente se encontra incapacitada de exercer suas funções laborais. Dessa forma, requer
que os benefícios conferidos por conta da incapacidade temporária se tornem definitivos.
Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de natureza
oncológica e psiquiátrica que a incapacitam para sua atividade laborativa.

Em 03/09/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista em
Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora
é “portadora de histórico de carcinoma” e encontra-se em tratamento contra depressão
(EVENTO 16, LAUDO1, fl. 05). Contudo, o perito esclareceu que na data da perícia não
havia incapacidade laborativa porque seu quadro clínico não apresenta repercussões em
sua atividade habitual - isso porque as doenças estão sendo controladas  (EVENTO 16,
LAUDO1, fl. 07). Declarou, ainda, ter verificado incapacidade temporária desde “05/
2019, de forma contínua, por duração estimada de 01 ano” (EVENTO 16, LAUDO1, fl.
08). Ratifica-se que a incapacidade temporária foi devidamente amparada nos termos
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estabelecidos pela perícia em juízo por meio dos seguintes benefícios: NB
31/707.374.545-3 (DIB 20/08/2020 e DCB 18/09/2020) e NB 31/707.566.300-4 (DIB
19/09/2020 e DCB 30/12/2020).

A autora, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que a perícia judicial se
opôs ao posicionamento adotado pelos laudos particulares. Esclareça-se que, nos termos
do enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o
particular”. Isto posto, tem-se que para infirmar o laudo da perícia judicial, o autor
precisaria produzir prova robusta acerca de sua incapacidade. 

Entretanto, não foi esse o caso dos autos. Evidencia-se que o diagnóstico de
uma patologia não se mostra suficiente para o reconhecimento de incapacidade laboral.
Assim, em que pese os laudos particulares indicarem a presença de determinada doença
ou tratamento, tal circunstância não pode ser considerada conclusiva acerca da
capacidade laborativa do recorrente. Portanto, tem-se que as evidências colhidas não são
suficientes para invalidar as conclusões da perícia médica judicial. Dessa forma, tendo em
vista que a perícia constatou a capacidade laborativa da recorrente, não é possível
restabelecer os benefícios cessados. Nessa sentido, verifica-se que também não é cabível
a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001623982v4 e do código CRC 191c5cf0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000166-37.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUZIA PIRES RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente os pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária e de
aposentadoria por incapacidade permanente. 

Em suas razões, a autora alega que a decisão judicial fundamenta-se apenas
no laudo pericial, se eximindo da análise dos demais elementos probatórios contidos nos
autos. Afirma, ainda, que há provas suficientes para corroborar que está incapacitada de
exercer suas funções laborais.  Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido
seja julgado procedente. Além disso, requer a anulação da sentença.

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica que a incapacitam para sua atividade laborativa.

Em 01/04/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista em
Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora
apresenta “tendinopatia no ombro (CID M75), bursopatia no ombro (CIDM71) e
lombalgia (CID M54. 5)” (EVENTO 31, LAUDO1, fl. 06). Contudo, o perito esclareceu
que na data da perícia não havia incapacidade laborativa porque seu quadro clínico não
apresenta repercussões em sua atividade habitual (EVENTO 31, LAUDO1, fl. 07).
Tampouco foi constatada incapacidade temporária. A perícia judicial declarou, ainda, que
a autora encontra-se em tratamento contínuo, que se mostra compatível com o trabalho
realizado pela recorrente (EVENTO 31, LAUDO1, fl. 09).
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A autora, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que o documento médico
produzido em juízo é contraditório, incompleto e contrário à prova dos autos. Ocorre que
tais vícios não foram verificados in casu. Dessa forma, tem-se que o laudo pericial em
tela atende aos parâmetros esperados: “foram considerados anamnese, exame
clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular,
cutâneo, cardiovascular), e avaliação dos laudos médicos” (EVENTO31, LAUDO1, fl.
08). Observa-se, pois, que a perícia médica judicial investigou amplamente o cenário
atrelado às condições de capacidade laboral da autora, caracterizando como meio idôneo
de prova. 

Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta acerca de sua incapacidade. 

Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que o diagnóstico de uma
patologia não se mostra suficiente para o reconhecimento de incapacidade laboral.
Ademais, os laudos particulares anexados são datados, em sua maioria, dos anos de 2015,
2016 e 2017, de modo que não são adequados para a avaliação do estado de saúde atual
da recorrente. Diante disso, não merece prosperar o pleito recursal no que concerne à
concessão do benefício. 

Também não é possível a anulação da sentença uma vez que o magistrado a
quo decidiu a lide de maneira fundamentada, tendo apreciado extensivamente o
acervo probatório anexado aos autos. Assim, baseou-se em elementos de prova para
formar o seu livre convencimento motivado, que culminou na improcedência do pedido
autoral. Não se afere, pois, cerceamento de defesa.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

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

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001616822v3 e do código CRC 20a0254c. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001695-03.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUZIA APARECIDA DA SILVA MILANI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente os pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária e de
aposentadoria por incapacidade permanente. 

Em suas razões, a autora alega que a decisão judicial fundamenta-se apenas
no laudo pericial, se eximindo da análise dos demais elementos probatórios contidos nos
autos. Afirma, ainda, que a perícia deveria ter sido realizada por médico especialista em
ortopedia ou reumatologia. Ademais, a recorrente sustenta que há provas suficientes para
corroborar que está incapacitada de exercer suas funções laborais de forma permanente.
Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que o feito seja convertido em
diligência.

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
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benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica e reumatológica que a incapacitam para sua atividade laborativa.

Em 22/10/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista em
Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora
apresenta fibromialgia. Contudo, o perito esclareceu que na data da perícia não havia
incapacidade laborativa porque seu quadro clínico não apresenta repercussões em sua
atividade habitual (EVENTO 27, LAUDPERI1). Nesse sentido, destaca-se a elucidação
proposta pelo perito judicial: “no momento da perícia não observamos quadro de
agudização da patologia, a julgar pelo exame físico pericial ortopédico normal. Periciada
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relatou que realiza seu trabalho de dona de casa sem restrições. Considerando assim a
baixa idade, sua formação técnica profissional, o relato da periciada que exerce as
funções em casa sem restrição e o exame físico ortopédico pericial sem alterações agudas,
concluo que não há incapacidade para sua atividade laboral habitual de doméstica”
(EVENTO 27, LAUDPERI1).

A autora, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que a perícia judicial se
opôs ao posicionamento dos médicos particulares que costuma frequentar. Esclareça-se
que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio,
imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa,
há de prevalecer sobre o particular”. Isto posto, tem-se que para infirmar o laudo da
perícia judicial, a autora precisaria produzir prova robusta acerca de sua incapacidade. 

Entretanto, não foi esse o caso dos autos. Evidencia-se que o diagnóstico de
uma patologia não se mostra suficiente para o reconhecimento de incapacidade laboral.
Assim, em que pese os laudos particulares indicarem a presença de fibromialgia, tal
circunstância não pode ser considerada conclusiva acerca da capacidade laborativa da
recorrente. Ademais, salienta-se que, in casu, o documento médico anexado ao evento 01,
OUT6, não constatou a incapacidade da autora, restringindo-se ao encaminhamento da
mesma para uma avaliação. Percebe-se, pois, que os laudos particulares não são
categóricos acerca da inaptidão da recorrente ao trabalho. Ao contrário, o laudo pericial
realizou ampla análise do estado de saúde da autora, atestando com base em elementos
concretos a sua capacidade laborativa. Não é possível, nesses termos, conceder o
benefício requerido em sede recursal. 

Em que pese a alegação da recorrente, é pacífico o entendimento
jurisprudencial de que a validade da perícia médica judicial não está condicionada à
especialidade do profissional que a realiza. A esse respeito, destaca-se que a Turma
Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado de que não é necessária a
designação de perito especialista na área da patologia, salvo no caso de doença rara, o
que não é o caso dos autos.

Verifica-se, pois, que não há razões para desconsiderar o laudo produzido
em juízo, na medida em que foram observados os parâmetros esperados para a perícia.
Dessa forma, também não é possível a anulação da sentença uma vez que o magistrado a
quo decidiu a lide de maneira fundamentada, baseando-se em elementos de prova idôneos
para indeferir o pedido autoral. 

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
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da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001618639v5 e do código CRC b5a689ff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008089-29.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EVANDRA MARIA DE FREITAS GONORING (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e o
pedido de sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. Em suas razões, alega que há provas suficientes para corroborar que se
encontra incapacitada de exercer suas funções laborais. Ao final, pede a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado procedente, requerendo o recebimento do
benefício desde 12/06/2019 - dia em que foi cessado. 

3. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica que a incapacitam para sua atividade laborativa.

13. Em 01/09/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, de
exame físico e de avaliação dos laudos e exames médicos particulares, afirmou que o
quadro clínico da autora relaciona-se à “tenossinovite dos flexores, pós-operatório de
correção de síndrome do túnel do carpo bilateral e correção de dedos em gatilho bilateral”
(EVENTO 33, LAUDO1, fl. 01). Contudo, o perito esclareceu que na data da perícia não
havia incapacidade laborativa porque tais condições não apresentavam repercussões em
sua atividade habitual (EVENTO 33, LAUDO1, fl. 01). Declarou, ainda, que não há
indícios que sugiram aumento dos riscos de lesão na prática de sua profissão (EVENTO
33, LAUDO1, fl. 02).
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14. A autora, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que, conforme
corroboram os laudos médicos colacionados ao evento 01, é possível demonstrar que a
mesma faz jus ao recebimento do benefício. Ocorre que, ainda que os documentos sejam
convergentes a respeito da presença de alguma patologia, destaca-se que tal afirmação é
insuficiente para comprovar a incapacidade laborativa. Isso porque o diagnóstico de uma
enfermidade não implica diretamente na declaração de incapacidade para o trabalho. 

15. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que os laudos particulares
colacionados não se mostraram suficientes para invalidar as conclusões da perícia médica
judicial. Nesse sentido, tem-se que os laudos anexados pela autora não se referem à
incapacidade laboral. Sob tal perspectiva, cita-se o EXMMED9 (ev. 01, fl. 06), no qual o
médico apenas solicita avaliação para capacidade laborativa, não sendo conclusivo no que
tange às condições da autora para realizar suas atividades habituais.

16. Ratifica-se que o magistrado a quo decidiu a lide de maneira
fundamentada, baseando-se em elementos de prova para indeferir os pedidos autorais.
Portanto, não merece prosperar o pleito recursal. 

17. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça que ora defiro caso mantidas as condições de miserabilidade pelo
prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º c/c art. 99, §§ 2º e 3º, ambos do CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001610743v4 e do código CRC 321f8056. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001760-83.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALEXSANDRA TEXEIRA RAMOS SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e o
pedido de sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões, a autora alega que há provas suficientes para corroborar
que se encontra incapacitada de exercer suas funções laborais. Ao final, pede a reforma
da sentença para que o pedido seja julgado procedente, requerendo o recebimento do
benefício desde 20/04/2018, data de entrada do requerimento. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

Em paralelo, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica que a incapacitam para sua atividade laborativa.

Em 08/10/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista em
Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, de
exame físico e de avaliação dos laudos e exames médicos particulares, afirmou que a
autora apresenta “epicondilite de cotovelo direito” (EVENTO 27, LAUDO1, fl. 01).
Contudo, o perito esclareceu que na data da perícia não havia incapacidade laborativa
porque tal condição não apresentava repercussões em sua atividade habitual (EVENTO
27, LAUDO1, fl. 02). 

A autora, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que, conforme
corroboram os laudos médicos colacionados ao evento 01, é possível demonstrar que o
mesmo faz jus ao recebimento do benefício. Ocorre que, ainda que os documentos sejam
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convergentes a respeito da presença de alguma patologia, destaca-se que tal afirmação é
insuficiente para comprovar a incapacidade laborativa. Isso porque o diagnóstico de uma
enfermidade não implica diretamente na declaração de incapacidade para o trabalho. 

Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. 

Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que os laudos particulares
colacionados não se mostraram suficientes para invalidar as conclusões da perícia médica
judicial. Nesse sentido, tem-se que a maioria dos laudos anexados pela autora não
é recente - tendo sido emitidos em 2016. Assim, não se configuram como documentos
seguros para constatação do atual estado de saúde da recorrente. 

Ratifica-se que o magistrado a quo decidiu a lide de maneira fundamentada,
baseando-se em elementos de prova para indeferir os pedidos autorais. Portanto, não
merece prosperar o pleito recursal. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça que ora defiro caso mantidas as condições de miserabilidade pelo
prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º c/c art. 99, §§ 2º e 3º, ambos do CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001614450v3 e do código CRC 094ae1d0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:42 

5001760-83.2021.4.02.5006 500001614450 .V3 JESX51541© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 322



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 141/315

RECURSO CÍVEL Nº 5027762-08.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária
c/c posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A autora, em suas razões, alega que por sofrer de enfermidades, tais
como (melanoma maligno do membro inferior), precisou fazer uma cirurgia para a
retirada de um tumor o que lhe deixou com fortes dores e outras sequelas, confirmando
assim a sua incapacidade de exercer suas atividades laborais/habituais; ao contrário do
que restou decidido na sentença ora recorrida. Sustenta ainda que toda a documentação
médica particular acostada aos autos antes e após a confecção do laudo pericial judicial
comprovam sua incapacidade laborativa, bem como as condições pessoais autorizam a
realização de uma nova perícia. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido
seja julgado procedente. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença, para fins de
reabrir a instrução processual, determinando a realização de nova perícia médica judicial
com médico do trabalho.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.
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6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. A autora alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
oncológica, que a incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Em 25.10.2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora,
embora apresentasse “histórico de cirurgia de melanoma cutâneo sem necessidade de
radio e/ou quimioterapia e em acompanhamento médico”, não estava incapacitada para
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exercer a sua atividade habitual de empregada doméstica (EVENTO 18, LAUDO1). O
perito esclareceu que na data da perícia não havia incapacidade laborativa, devido ao fato
de a doença estar controlada (EVENTO 18, LAUDO1, fls.07 e 08). Declarou ainda que
por meio de laudos médicos e exames acostados aos autos constatou-se a presença de
incapacidade de 03/2021, por 10 dias, e de 05/2021, por 15 dias (EVENTO 18 – LAUDO
1 – fl. 05).  

13. Como a autora requereu o benefício em 26.04.2021 (ev. 1,
INDEFERIMENTO12) e, nessa data, a perícia médica judicial, bem como a
administrativa, não identificaram incapacidade laborativa, não há como conceder
benefício para período anterior ao requerimento administrativo nem, sem a apresentação
de novo requerimento, para período posterior ao primeiro requerimento.

14. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, os
laudos/exames médicos particulares não são contemporâneos ao requerimento
administrativo e, conforme a sentença recorrida, na data desse requerimento (26/04/2021)
não restou provada a incapacidade da autora para o trabalho

15. Por fim, conforme constante da sentença, a petição/documentos do
EVENTO 29, nos quais se apoiaram as razões do presente recurso, foram juntados após a
confecção do laudo pericial, o que é inadmissível para fins de afirmar a incapacidade da
autora sob pena de violação aos princípios do contraditório e o da ampla defesa
(enunciado nº 84 das Turmas Recursais da Seção do Rio de Janeiro). Ademais, os
referidos atestados médicos não superam os 15 dias iniciais de afastamento, o que impede
a concessão do benefício por incapacidade temporária, que é devido após o 16º dia de
afastamento da atividade laboral. Portanto, nenhum dos documentos juntados pela
autora/recorrente se mostram suficientes para invalidar as conclusões da perícia médica
judicial.

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

17. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da
autora.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001640676v7 e do código CRC b065badf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001290-64.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBSON RIBEIRO SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão/restabelecimento de auxílio por incapacidade
temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

2. O autor, em suas razões, alega que sofre de enfermidades, tais como (dor
abdominal e/ou hérnia umbilical sem obstrução ou gangrena) e, por ser um trabalhador
braçal, tem hoje seu quadro agravado que o incapacita de exercer suas atividades
habituais. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
procedente. Alternativamente, requer a realização de nova perícia com especialista
ortopédico.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. O autor alega, na petição inicial, que sofre de enfermidade que o
incapacita para sua atividade laborativa (ajudante de caminhão), pois não consegue pegar
peso e fazer esforço físico.  

12. Em 02.12.2021, foi realizada a perícia judicial com médica especialista
em Clínica Geral. No laudo, a perita do Juízo, após a realização de anamnese, exame
físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que embora o
autor sofresse de “dor abdominal aos esforços” (EVENTO 33, LAUDO 1 – fl.02),  não
houve a comprovação da incapacidade no momento da perícia (dez/2021). Que o autor só
fez a cirurgia de hérnia umbilical em maio/2021, mas também não há laudo médico
atestando o tempo de afastamento do trabalho (EVENTO 33 – LAUDO 01 – fl.03). Logo,
a perita do juízo concluiu que a doença/moléstia do periciado não o torna incapacitado
para o exercício de sua atividade habitual.
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13. Ademais, conforme consta da r.sentença, os atestados/laudos médicos
apresentados pelo autor não comprovam a sua incapacidade laborativa, mas apenas as
enfermidades por ele sofridas, o que não faz jus à concessão do benefício pleiteado.   

14. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, o laudo
médico particular não é contemporâneo ao requerimento administrativo e nem mesmo
atesta a sua incapacidade laborativa, não se mostrando suficiente para invalidar as
conclusões da perícia médica judicial.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001629669v7 e do código CRC 7cb4a3be. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006407-27.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SILVIO CEZAR NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária e
de aposentadoria por incapacidade permanente. 

2. Em suas razões, a autora alega que a decisão judicial fundamenta-se
apenas no laudo pericial, se eximindo da análise dos demais elementos probatórios
contidos nos autos. Nesse sentido, o recorrente sustenta que há provas suficientes para
corroborar que está incapacitado de exercer suas funções laborais de forma permanente.
Afirma, ainda, que a perícia deveria ter sido realizada por médico especialista em
ortopedia. Com base em tais fundamentos, pleiteia a concessão de tutela provisória de
urgência para o restabelecimento do benefício do auxílio por incapacidade temporária. Ao
final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
Subsidiariamente, requer o recebimento de auxílio-acidente, bem como pugna pela
anulação da sentença para que o feito seja convertido em diligência.

3. O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
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benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, o autor alega que sofre de enfermidades de natureza
ortopédica que o incapacitam para sua atividade laborativa habitual.

12. Foi realizada a perícia judicial com médico especialista em Medicina do
Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame físico, e de
avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que o autor apresenta Sequela
de Mobilidade por Trauma de Cotovelo Esquerdo (T92.8). Contudo, esclareceu que na
data da perícia não havia incapacidade laborativa porque o quadro clínico do autor não
apresenta repercussões em sua atividade habitual (EVENTO 26, LAUDO1, p. 04). O
perito judicial também constatou que a atividade de cobrador de ônibus não representa
riscos de infecção ou agravamento da lesão  (EVENTO 26, LAUDO1, p. 07). Sob tal

5006407-27.2021.4.02.5005 500001626790 .V5 JESX51541© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 325



24/06/2022 13:52 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 150/315

perspectiva, destaca que a função exercida pelo recorrente mostra-se compatível com a
sua lesão no cotovelo - de modo que foi admitido na empresa em que trabalha
especificamente para ocupar uma vaga destinada a pessoas com deficiência (EVENTO
26, LAUDO1, p. 07).

13. O autor, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que a perícia judicial se
opôs ao posicionamento dos laudos particulares. Esclareça-se que, nos termos do
enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o
particular”. Isto posto, tem-se que, para infirmar o laudo da perícia judicial, o autor
precisaria produzir prova robusta acerca de sua incapacidade. Entretanto, não foi esse o
caso dos autos. Evidencia-se que o diagnóstico de uma patologia não se mostra suficiente
para o reconhecimento de incapacidade laboral. Assim, apesar de os laudos particulares
indicarem a presença de determinada doença, tal circunstância, por si só, não pode ser
considerada conclusiva acerca da capacidade laborativa do recorrente. Não é possível,
nesses termos, conceder os benefícios requeridos em sede recursal. 

14. Ademais, foram levantados questionamentos acerca da legitimidade do
laudo pericial. Ao contrário do que alega o autor, é pacífico o entendimento
jurisprudencial de que a validade da perícia médica do juízo não está condicionada à
especialidade do profissional que a realiza. Ressalto, ainda, que a Turma Nacional de
Uniformização decidiu que, em regra, não é necessária a designação de perito especialista
na área da patologia (Processo nº 2008.72.51.00.3146-2). 

15. Verifica-se, pois, que não há razões para afastar o laudo produzido em
juízo, na medida em que foram observados os parâmetros esperados para a perícia. Dessa
forma, também não é possível a anulação da sentença uma vez que o magistrado a quo
decidiu a lide de maneira fundamentada, baseando-se em elementos de prova idôneos
para indeferir o pedido autoral. 

16. Em relação ao pedido atinente à concessão do auxílio- acidente,
previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991. O mencionado benefício é devido aos
segurados que, após se envolverem em algum acidente, apresentarem sequelas definitivas
que culminem na redução de sua capacidade laborativa. No caso em análise, apesar
da lesão decorrente de uma queda em 1993, não foram observados fatores
relacionados que impliquem em prejuízo da capacidade laborativa do autor - conforme
demonstra o laudo pericial anexado ao evento 26. Dessa forma, certifica-se que não
restam configurados os requisitos necessários à concessão do referido benefício.  

17. Ademais, conforme se observa da inicial, não há qualquer pedido do
autor nesse sentido, sendo inviável sua análise em sede recursal, dada a vedação de
decisão além dos limites da demanda e, por conseguinte, de supressão de uma instância
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julgadora, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

18. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

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

 
LEONARDO MARQUES LESSA

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5010693-60.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RENATO FANTICELLE DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente os pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária e de
aposentadoria por incapacidade permanente. 

Em suas razões, o autor alega que a decisão judicial fundamenta-se apenas
no laudo pericial, se eximindo da análise dos demais elementos probatórios contidos nos
autos. Ademais, o recorrente sustenta que há provas suficientes para corroborar que está
incapacitado de exercer suas funções laborais de forma permanente. Ao final, pede a
reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. 

O INSS, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso dos autos, o autor alega que sofre de enfermidades de natureza
cardiológica que o incapacitam para sua atividade laborativa.

Foi realizada a perícia judicial com médico especialista em Medicina do
Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame físico, e de
avaliar os laudos e exames médicos particulares, relata que o quadro clínico do autor
atrela-se à “febre reumática com acometimento valvar submetido a troca mitral e aórtica
por prótese metálica em 10/2010, fibrilação atrial submetido a ablação entre 05/08/2020 -
06/08/2020, em uso de anticoagulação com varfarina”. A perícia destaca que as condições
que acometem o recorrente encontram-se controladas, na medida em que faz “uso regular
das medicações” e apresenta “ecocardiograma mostrando próteses normofuncionantes”
(EVENTO 34, PERÍCIA1). Nesse sentido, tendo em vista que o autor foi reabilitado e
exerce atualmente funções de baixa demanda física, o perito esclareceu que na data da
perícia não se constatou incapacidade laborativa (EVENTO 34, PERÍCIA1).
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O autor, ao impugnar o laudo pericial, sustentou que a perícia judicial se
opôs ao posicionamento adotado pelos laudos particulares. Esclareça-se que, nos termos
do enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o
particular”. Isto posto, tem-se que para infirmar o laudo da perícia judicial, o autor
precisaria produzir prova robusta acerca de sua incapacidade. 

Entretanto, não foi esse o caso dos autos. Evidencia-se que o diagnóstico de
uma patologia não se mostra suficiente para o reconhecimento de incapacidade laboral.
Assim, em que pese os laudos particulares indicarem a presença de doenças cardíacas, tal
circunstância não pode ser considerada conclusiva acerca da capacidade laborativa do
recorrente. Não é possível, nesses termos, conceder o benefício requerido em sede
recursal. 

Vale analisar, ainda, o pleito autoral atinente à concessão do “auxílio
acidente”, positivado no artigo 86 da Lei 8.213/91. O mencionado benefício é devido aos
segurados que, após se envolverem em algum acidente, apresentarem sequelas definitivas
que culminem na redução de sua capacidade laborativa. No caso em análise, não se
observa a existência de acidente de qualquer natureza, de modo que se depreende que as
patologias são de origem natural. Para além disso, tampouco foram observados fatores
que impliquem na redução da sua incapacidade laborativa. Dessa forma, certifica-se que
não restam configurados os requisitos necessários à concessão do referido benefício.  

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001623372v3 e do código CRC 33b50bf0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002872-33.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENICIO JOSE RODRIGUES LOPES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao restabelecimento do
auxílio por incapacidade temporária desde a data de sua cessação indevida (31/07/2021).
Ademais, determinou-se a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez desde
25/10/2021, data da sentença, com o pagamento de valores atrasados.

2. Em suas razões, o autor alega que a sua incapacidade laborativa remonta
ao dia 10/06/2014, data em que requereu pela primeira vez o benefício por incapacidade
temporária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a
sentença, requerendo o estabelecimento de nova data para o início de recebimento do
benefício. 

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, o autor alega que sofre de enfermidades de natureza
cardiológica e ortopédica que o incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Destaca-se que benefício foi requerido pelo autor em diversas ocasiões:
DER em 10/06/2014, oportunidade em que não foi constatada incapacidade (Evento 1,
INDEFERIMENTO11); DER em 13/01/2020, data que o autor não compareceu para
exame (Evento 1, INDEFERIMENTO10) e DER em 02/10/2020, na qual novamente não
foi observada incapacidade (Evento 1, INDEFERIMENTO12). Tem-se que, apesar de
o autor alegar que suas patologias manifestam-se há anos - razão pela qual pleiteia a
extensão do prazo de recebimento do auxílio por incapacidade temporária -, nas datas em
análise ainda não restava configurada a incapacidade laborativa. Nesse sentido,
imprescinde salientar que o diagnóstico de uma doença não implica automaticamente no
reconhecimento de incapacidade laboral. 
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13. Em 29/04/2021, foi realizada a perícia judicial com médico especialista
em Medicina do Trabalho. No laudo, o perito do Juízo, após a realização de anamnese,
exame físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que o autor
apresenta “artrose em joelhos e cardiopatia” (EVENTO 35, LAUDO1, fl. 02), tendo sido
constatada incapacidade laborativa desde o dia 17/01/2021 - data em que o autor foi
submetido a uma cirurgia cardíaca (EVENTO 35, LAUDO1, fl. 03). 

14. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
o autor precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que os laudos particulares
não se mostraram suficientes para invalidar as conclusões da perícia médica judicial no
que tange à data de início da incapacidade. Portanto, não merece prosperar o pleito
recursal. 

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001609088v4 e do código CRC aac301d9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020100-90.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio doença NB 31/633.954.637-8,
DER 09/02/2021 e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

2. O autor, em suas razões, alega que sofre de enfermidades, tais como (CID
F20.8 – Outras esquizofrenias; CID F07.9 – Transtorno Orgânico não especificado da
personalidade e do comportamento devido a doença cerebral, lesão e disfunção; CID
163.0 - Infarto cerebral devido a trombose de artérias pré-cerebrais; CID G40.8 - Outras
epilepsias) que o tornam incapaz para o desempenho de sua atividade laborativa (ou
qualquer outra atividade), ao contrário do que restou decidido na sentença ora recorrida.
Sustenta ainda que a perita judicial confirmou as lesões decorrentes do acidente sofrido
pelo autor em 2013, porém concluiu que no momento da perícia não existiam limitações
funcionais. Ademais, destaca que está em acompanhamento psiquiátrico com diagnóstico
de possível esquizofrenia. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja
julgado procedente.

3. O INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no
ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.
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6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.

7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. O autor alega, na petição inicial, que sofre de enfermidades de natureza
neurológica, que o incapacitam para sua atividade laborativa.

12. Em 17.09.2021, foi realizada a perícia judicial com médica especialista
em Neurologia. No laudo, a perita do Juízo, após a realização de anamnese, exame
físico e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que o autor, embora
 tivesse “histórico de acidente vascular cerebral do tipo isquêmico ocorrido em Abril de
2013 apresentando, em caráter sequelar, discreta hemiparesia esquerda e epilepsia “
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(EVENTO 18 – LAUDO 1), não estava incapacitado para exercer a sua atividade habitual
de Lustrador (EVENTO 18 – LAUDO 1 – item 6). Esclareceu ainda que na data da
perícia não havia limitações funcionais para o autor, apesar dos diagnósticos
supramencionados (EVENTO 18 – LAUDO 1 – item 7). Ademais, as limitações
funcionais, que, em teoria, impediriam o desempenho da sua atividade seriam: trabalho
em alturas, operação de máquinas pesadas e/ou de veículos automotivos” (EVENTO 18 –
LAUDO 1 – item 8); o que não era o caso do periciando. Concluiu ainda que as
patologias apresentadas pelo autor não tem nexo com as atividades laborativas (EVENTO
18 – LAUDO 1 – item 9). Por fim, declarou que “pode-se supor que o autor manteve-se
incapaz ao labor por um período aproximado de 120 dias a serem contados a partir da
data do evento isquêmico, ocorrido em Abril de 2013” (EVENTO 18 – LAUDO 1 – item
12).  

13. Na inicial, o autor juntou apenas laudos e exames que demonstram o
acompanhamento com médicos neurologistas desde o seu acidente em 2013; havendo
inclusive o controle por medicamentos. (EVENTO 01 – LAUDO 9).  

14. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Para infirmar o laudo da perícia judicial,
a autora precisaria produzir prova robusta no sentido de que sua incapacidade existia na
data que alega. Entretanto, não foi esse o caso dos autos, visto que, repita-se, tanto os
laudos médicos, quanto os receituários que prescrevem medicamentos, não atestam a sua
incapacidade laborativa.

15. Importante frisar que o fato de o autor portar patologias, não significa
necessariamente a existência de incapacidade para o seu trabalho habitual (lustrador);
razão pela qual resta inviável a concessão do benefício pleiteado.  

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001637625v4 e do código CRC 53a68599. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000018-63.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: ELZA CUZZUOL PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda, concedendo à autora auxílio por incapacidade
temporária - verificada no período entre  30/11/2019, dia seguinte à cessação do
benefício, e 15/09/2020, dia anterior à produção do laudo pericial indicativo de que a
requerente estaria apta ao labor. 

2. Em suas razões, o INSS alega que não há provas suficientes para
corroborar a incapacidade da autora nas datas fixadas em juízo. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para que seja reformada a sentença, requerendo a restituição dos
valores recebidos pela segurada por força da antecipação da tutela. 

3. Em sede de contrarrazões, a autora afirma que a sentença foi devidamente
fundamentada, de modo que pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

4. A Previdência Social, instituída pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do
seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n.
103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura
dos eventos de doença, invalidez".

5. Até o advento da aludida emenda (12.11.2019), referido objetivo era
concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez,
disciplinados pela Lei n. 8.213/1991.

6. O auxílio-doença está regulamentado a partir do art. 59 da Lei n.
8.213/1991 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, calculado, nos termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo.
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7. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por
sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.

8. Entretanto, a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a
nomenclatura “aposentadoria por invalidez” foi alterada para “aposentadoria por
incapacidade permanente” (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto
n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo valor
corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício - calculado por meio da
média simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do caput art. 26 da citada
emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência -, com acréscimo de dois pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.

9. Além disso, a nomenclatura do auxílio-doença também foi alterada,
passando a ser denominada de “auxílio por incapacidade temporária” (CRFB, art. 201, I,
e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), cujo
valor será calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo
por referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC n.
103/2019 e o art. 32 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n.
10.410/2020.

10. Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios - cujos valores
nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da
CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o
cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

11. No caso dos autos, a autora alega que sofre de enfermidades de
naturezas diversas - ortopédica, reumatológica, cardiológica e neurológica - que a
incapacitam para sua atividade laborativa.

13. Foram realizadas duas perícias judiciais uma com especialista em
ortopedia, outra com especialista em clínica geral e reumatologia. No primeiro laudo,
conforme se verifica no ev. 85, o perito do Juízo, após a realização de anamnese, exame
físico, e de avaliar os laudos e exames médicos particulares, afirmou que a autora
apresenta artrose da coluna lombar e glaucoma. No segundo laudo pericial, colacionado
ao ev. 137, foi constatada a presença de glaucoma, osteoartrite na coluna lombar,
abaulamento e protrusão discal, espondiloartrose, diabetes mellitus, transtorno depressivo
e retocolite ulcerativa. Destaca-se que as perícias foram convergentes no que tange à
ausência de incapacidade laboral. Contudo, mostraram-se imprecisas em relação à
possibilidade de existência de incapacidade temporária em período anterior a sua
realização. 
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14. Tem-se, pois, que a perícia médica judicial restou inconclusiva a
respeito do estado de capacidade laborativa da autora no que se refere ao período entre a
cessação de seu benefício (30/11/2019) e o primeiro laudo produzido em juízo
(16/09/2020). Nesse contexto, o juízo "a quo" recorreu a outros meios de prova para a
formação de seu convencimento. Dessa forma, motivou a decisão com base nas provas
utilizadas para fundamentar o deferimento do pedido de tutela antecipada (ev. 37). 

15. O auxílio por incapacidade temporária foi estabelecido em sede de tutela
de urgência com base nos laudos particulares anexados ao ev. 01 - que descrevem a
incidência de enfermidades como diabetes, hipertensão e espondilose lombar, bem como
a ocorrência de três episódios de AVC. Um dos laudos particulares, datado de 11/10/2019,
relata a impossibilidade de a autora exercer atividades que requeiram passar muito tempo
em pé (LAUDO5, ev. 01). Assim, tendo em vista que habitualmente ocupa a função de
cabeleireira, os esforços atrelados ao labor representavam riscos à saúde da autora à
época da cessação do benefício. Dessa forma, conforme consignou o juízo "a quo", os
laudos particulares denotam a gravidade do quadro médico enfrentado pela requerente no
período mencionado. Sob tal perspectiva, em que pese a ausência de capacidade
laborativa contemporânea à produção dos laudos periciais em juízo, restou demonstrada a
incapacidade laboral temporária pretéria e delimitada no tempo, com base nos
documentos médicos analisados. 

16. Ratifica-se que o magistrado sentenciante decidiu a lide de maneira
fundamentada, baseando-se em elementos de prova para fixar o auxílio por incapacidade
temporária no período de 30/11/2019 até 15/09/2020. Portanto, não merece prosperar o
pleito recursal. 

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

18. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do
INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001605675v5 e do código CRC 4b7d65c1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006946-05.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MERCES DO CARMO PEREIRA BASTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão  do auxílio por incapacidade temporária
c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 19/07/2019
(DER), por ser a demandante portadora de osteoartrose, hérnia discal lombar e lombargo
com ciática.

Sentença (ev. 44): julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a pagar
os proventos do auxílio por incapacidade temporária retroativos ao período de 19/07/2019
a 19/10/2019.

Recurso Inominado – autora (ev. 48): requer a reforma da sentença, a fim de obter os
benefícios pleiteados na exordial.

VOTO

A Previdência Social, instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/1988) tem dentre os seus objetivos a "cobertura dos eventos de incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC nº 103/2019) – a qual, no ponto,
aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença,
invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por
meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados
pela Lei nº 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido
por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. Seu valor
corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado, nos
termos do art. 29, II, da referida lei, com base na média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991), por sua
vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo paga no percentual de 100% (cem por cento) do salário de
benefício apurado nos termos do aludido art. 29.
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Já a partir da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), a aposentadoria por invalidez foi
sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC nº 103/2019, art. 26, § 2º,
III, CRFB, art. 201, I, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto nº
10.410/2020), cujo valor corresponde a 60% (sessenta por cento) do salário de benefício –
calculado por meio da média simples dos salários de contribuição, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo, nos
termos do caput art. 26 da citada emenda e do art. 32 do Regulamento da Previdência –,
com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. O auxílio-doença, por seu turno, passou a se
denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto nº
3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020), cujo valor será
calculado no mesmo percentual de 91% (noventa e um por cento), mas tendo por
referência a média/salário de benefício de que trata o caput do art. 26 da EC nº 103/2019 e
o art. 32 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020.

Além da respectiva incapacidade, todos esses benefícios – cujos valores nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 –, exigem,
para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período
de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei nº 8.213/1991.

Compulsados os autos, resta claro que o laudo pericial (ev. 33) foi conclusivo quanto à
plena capacidade laborativa atual da autora. O perito somente reconheceu incapacidade
temporária no período prévio de junho até outubro de 2019, e a sentença de primeiro grau
acolheu as considerações do perito.

Cumpre ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o
laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. Somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo
recorrente, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no
laudo pericial.

Os laudos particulares juntados ao processo (ev. 1, laudo 18) não são capazes de provar
incapacidade laborativa da autora no período posterior a outubro de 2019, não tendo,
portanto, força probante suficiente para infirmar o laudo categórico da perícia médica
judicial. Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade. A pessoa pode estar doente e
não se encontrar incapaz para a atividade que exerce, possuindo condições físicas e
mentais para o exercício do labor. Portanto, a existência de alguma doença não significa,
por si só, impedimento ao trabalho.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado. Não tendo sido
apresentados outros elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5006946-05.2021.4.02.5001 500001623925 .V3 JESX51516© JES7058

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 330



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 167/315

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001623925v3 e do código CRC 24333b8b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019082-05.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA HELENA SANTOS CHAVES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: JENIFER SANTOS DE ALMEIDA (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de auxílio-reclusão.

A sentença julgou procedente o pedido (evento 78).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado forte no argumento de
que o instituidor do benefício teria perdido a qualidade de segurado antes do seu
recolhimento à prisão (evento 89).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, vale frisar que o fato gerador do benefício em questão é o
recolhimento à prisão ocorrido 08/03/2018, data em que ainda não estavam em vigor as
alterações promovidas pela MP nº 871/2019 e Lei nº 13.846/2019.

Acerca da matéria, observo que o benefício de auxílio-reclusão se encontra
disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações
introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e arts. 116 a
119 do Decreto nº 3.048/99 e é devido aos dependentes do segurado de baixa renda.

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à comprovação da
qualidade de segurado do recluso na data da prisão.

Compulsados os autos, verifica-se que o instituidor do benefício manteve
vínculo empregatício até 03/04/2016 (evento 1, CTPS8). Com efeito, observa-se que a
Lei 8.213/91 dispõe da seguinte maneira acerca da manutenção da qualidade de segurado:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente;  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
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II - até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do Seguro-
Desemprego;  (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)

(...)

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Aplicando o dispositivo acima verifica-se que, levando em consideração o
prazo simples da manutenção da qualidade de segurada do art. 15, II supracitado c/c art.
14 do Decreto 3.048/99, o autor teria mantido a qualidade de segurado até
15/06/2017.

Ocorre que a extensão do período de graça prevista no parágrafo 2º do art.
15 da Lei 8213/91 se aplica no caso em tela, haja vista a situação de desemprego do
segurado no momento da prisão, conforme entendimento exarado pelo próprio MPF nos
autos (evento 18).  

E muito embora não tenha sido apresentada comprovação de que tenha
havido a comunicação desta situação de desemprego em órgão próprio do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, tem-se que tal formalidade, apesar de exigida pela lei,
tem sido relativizada pela jurisprudência majoritária que permite que o desemprego seja
demonstrado por outros meios de prova.

Nesse sentido, a Turma nacional de Uniformização, em 22/06/2005, editou
a súmula 27, que dispõe que:

“A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação
do desemprego por outros meios admitidos em Direito”.

Vale registrar que foi produzida prova oral corroborando a situação de
desemprego do segurado recluso à época do encarceramento (evento 74).

Desse modo, aplicando-se a extensão do período de graça previsto na lei,
chega-se à conclusão de o instituidor do possuía qualidade de segurado em 08/03/2018,
pelo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
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46 da Lei 9.099/95.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55
da Lei 9.099/95.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001629453v2 e do código CRC d5d9b7df. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000052-38.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: PALOMA LOPES DAS NEVES FAMILIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de auxílio-reclusão.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando a implantação do
benefício desde a data da prisão (evento 93).

A parte ré apresentou recurso alegando que a média dos salários de
contribuição teria sido calculada de forma errônea, motivo pelo qual deve ser reformada a
sentença (evento 117).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, vale frisar que o fato gerador do benefício em questão é o
recolhimento à prisão ocorrido 19/08/2019 (evento 1, DECL9), data em que já estavam
em vigor as alterações promovidas pela Lei nº 13.846/2019.

Aduz o INSS que a regra insculpida no § 4º do artigo 80 da Lei 8.213/91
deve ser interpretada de forma que a média dos salários de contribuição seja calculada
levando-se em conta apenas os meses nos quais houve efetivo recebimento de renda por
parte do segurado. No caso dos autos, afirma que a apuração deveria ter considerado tão
somente 10 meses, uma vez que o instituidor do benefício não auferiu renda em dois
meses durante os últimos 12.

Ocorre que a interpretação trazida à baila pelo INSS não me parece a mais
acertada, pois cria restrição não prevista pela lei em desfavor dos segurados. Assim
preceitua o referido dispositivo legal:

 Art. 80 - §4º: A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como
de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de
12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.   
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Assim, para se apurar a média de acordo com a previsão legal, há que se
dividir o total de salários de contribuição por 12 (período de apuração determinado) e não
pelo número de meses em que houve renda. Nesse sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-RECLUSÃO. REGIME FECHADO (PRISÃO PROVISÓRIA). SEGURADO DE
BAIXA RENDA. FORMA DE CÁLCULO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES AO MÊS DE
RECOLHIMENTO À PRISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL NA DATA DA PRISÃO.
POSSIBILIDADE. 1. A concessão do AUXÍLIO-RECLUSÃO, previsto no art. 80 da Lei nº
8.213/91, rege-se pela lei vigente à época do recolhimento à prisão e depende do
preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a ocorrência do evento prisão; (b) a
demonstração da qualidade de segurado do preso; (c) a condição de dependente de quem
objetiva o benefício; (d) a baixa renda do segurado na época da prisão e (e) o
cumprimento da carência de 24 contribuições mensais. 2. É ilegal e abusiva a conduta do
órgão previdenciário que indeferiu o benefício de auxílio-reclusão, uma vez que os
requisitos legais para a concessão estavam todos preenchidos, restando evidenciada,
assim, a plausibilidade do direito da impetrante. 3. O regime fechado, exigido por lei para
a concessão do auxílio-reclusão, inclui tanto os condenados definitivos à pena em sistema
de reclusão integral como os presos provisórios, que ainda não foram condenados, mas
que também cumprem prisão cautelar no sistema de reclusão integral. 4. Para fins de
enquadramento do instituidor como segurado de baixa renda, o cálculo da média dos
salários de contribuição nos últimos 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à
prisão deve ser feito dividindo-se a soma dos salários de contribuição do período por 12.
5. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a impetrante ao benefício de auxílio-reclusão
desde a data da prisão do segurado instituidor. 6. O entendimento consolidado nas
Súmulas nºs 269 e 271 do STF deve ser interpretado restritivamente, de modo a evitar que
a ação mandamental transforme-se em simples ação de cobrança, o que não é o caso de
impetração de ação mandamental envolvendo benefícios previdenciários, em que o
mandamus não é utilizado como mero sucedâneo de ação de cobrança, e sim como forma
de assegurar a proteção estatal da contingência social, hipótese em que os efeitos
financeiros são mera decorrência natural do reconhecimento da ilegalidade ou do abuso
de poder presente na conduta da Administração, devendo retroagir, portanto, à data da
prisão do segurado instituidor.

(TRF-4 - AC: 50027357520204047208 SC, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ,
TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Data de Julgamento: 21/07/2021)

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento da verba honorária que
fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001630847v2 e do código CRC 46957be0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001701-41.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: CREUZA SANTOS NOVAIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão, a partir de 23/09/2019, do benefício de
prestação continuada (BPC-LOAS) ao deficiente, por não possuir, a parte autora – que
alega ser portadora de artose pós-traumática  –, condições de se manter ou de ser mantida
por sua família.

Sentença (ev. 50): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o
benefício assistencial desde a data do indeferimento administrativo.

Recurso Inominado – INSS (ev. 56): requer a reforma da sentença a fim de que seja
julgado improcedente o pedido autoral, sob alegação de que não foi cumprido o requisito
do impedimento de longo prazo.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas públicas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos
deficientes físicos (art. 203 da CF). Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal, o inciso V do art. 203 da CF veicula norma de eficácia limitada (conforme
dispuser a lei), isto é, consiste em preceito cuja aplicabilidade requer lei regulamentadora.
A regulamentação veio com a edição da Lei n.º 8.742/1993 (RE 315.959-3).

O art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 prevê a concessão do benefício de prestação continuada,
no valor de um salário-mínimo, "à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família".

O § 2º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define pessoa com deficiência "aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Nos termos do § 10 da Lei
n. 8.742/1993, considera-se impedimento de longo prazo, que integra a definição de
pessoa com deficiência, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. No
mesmo sentido, a Súmula nº. 48 da TNU estabelece o seguinte: “para fins de concessão
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do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência,
que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser
aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua
cessação”.

O § 3º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define o critério de renda (hipossuficiência
financeira) para que a pessoa com deficiência e o idoso possam ter direito ao benefício, a
saber: "renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo". No entanto, deve-se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 567.985 (Tema n.º 27 de Repercussão Geral), concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3º do art. 20, da Lei n.º 8.742/1993, a fim de permitir
que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado “incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”, para além do critério
objetivo (renda per capita).

Nesses termos, ainda que ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é
possível ao juiz verificar se as circunstâncias do caso concreto denotam o estado de
hipossuficiência que justifica a concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se
manifestou o STJ, no julgamento do REsp 1.112.557 (Tema n.º 185 dos recursos especiais
repetitivos).

Além disso, sabe-se que no enfrentamento do tema representativo de controvérsia n.º 122
("saber se o atendimento do critério objetivo da renda para a concessão do benefício
assistencial pode ser afastado por outros meios de prova."), a TNU definiu que "o critério
objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-
mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada
por outros elementos de prova." (TNU, Pedilef n. 5000493-92.2014.4.04.7002). Essa
orientação também é seguida pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 907.081).

Destaque-se, ainda, que para os fins do § 3º do art. 20 (definição de renda familiar
mensal), “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (art. 20, § 1º, da Lei
n.º 8.742/1993), não cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a
incluir, na aferição do critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve
ser definido a partir da interpretação restrita do disposto" pela norma de regência
(inteligência da tese do Tema N.º 73 da TNU).

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da deficiência de longo
prazo.
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Compulsados os autos, verifica-se que na perícia judicial realizada em 03/10/2020 (ev. 18,
laudo 1), o expert do juízo informou que a parte autora é encontra-se incapaz de trabalhar,
em caráter permanente e parcial. Porém, não foi capaz de determinar a DII. Convém
anotar que os laudos acostados à petição inicial (ev. 1, laudo 8) atestam a enfermidade da
autora desde 22/10/2018. Também foi apresentado documento que prova o
encaminhamento da autora ao INSS para solicitar o benefício, em dezembro de 2018.

A TNU no tema 173, fixou o seguinte entendimento: "Para fins de concessão do
benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que
não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser
aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua
cessação".

Na oportunidade, ressalto que a deficiência de longo prazo, para os fins de concessão e
manutenção do BPC, não se confunde com a incapacidade laborativa. Portanto, não se
pode afirmar precisamente que alguém não faz juz ao benefício assistencial após analisar
apenas sua condição laborativa.

Todavia, em que pese a não exigência de impedimento de natureza permanente, para fins
de concessão de benefício à pessoa com deficiência, esse impedimento deve produzir
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. Para apuração do lapso temporal deste
impedimento, sua duração deve ser contada desde a data do início da sua comprovação.

Diante do laudo pericial e dos demais documentos médicos juntados aos autos, o juízo a
quo concluiu que a parte autora é portadora de incapacidade de longo prazo, tendo em
vista a sua idade (59 anos), escolaridade (4ª série) e função exercida (atividade rural),
sendo a incapacidade atestada desde 22/10/2018 (laudo - Evento 1, LAUDO8). 

Considerando que na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de
prova carreados pelo recorrente, e sabendo que o juiz pode valer-se de quaisquer provas
disponíveis para fundamentar o entendimento, em caso de insuficiência do laudo pericial,
pode-se concluir que o impedimento da autora já existia desde 22/10/2018. (laudo -
Evento 1, LAUDO8). Assim, na DER em 23/09/2019,  não restava caracterizado o
impedimento de longo prazo, que somente foi confirmado pela perícia médica judicial,
que atestou a continuidade do estado de incapacidade pelo prazo de dois anos.

Nesses termos, restou demonstrado o preenchimento do requisito necessário à concessão
do BPC ao deficiente, entretanto, o pedido da Autarquia merece prosperar, apenas para
que seja fixada a DIB do benefício assistencial na data da perícia judicial em 03.10.2020.

INSS isento de custas. Sem condenação em verba honorária.
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Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para fixar
a DIB do benefíco em 03.10.2020.

 
LEONARDO MARQUES LESSA

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 0025486-97.2016.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: ZAIM HENY SREELDIN SALGADO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido, declarando a
inexistência de débito referente a valores cobrados pelo INSS e determinando o
pagamento de valores retroativos desde a data de cessação e o novo implemento do
benefício na via administrativa – 23/09/2014 a 26/09/2017 (evento 128).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
benefício pleiteado e condenação da parte autora ao pagamento dos valores recebidos
indevidamente (evento 135). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris).
A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas
pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

No caso em tela, observa-se que a sentença dirimiu a lide com base nos
fundamentos:

“(...) In casu, questiona-se a suspensão do benefício assistencial de prestação
continuada em 23/09/2014, que vinha sendo pago desde 07/07/2004, cujo motivo foi que
a concessão teria se baseado em laudos falsos. A autora requereu que a suposta dívida de
R$ 41.984,47, referente ao período que recebeu o benefício supostamente indevido, seja
declarada cancelada.

A autora está recebendo benefício de amparo social ao idoso desde 27/09/2017 (evento
53).

O laudo médico elaborado pelo perito nomeado por este juízo (evento 42) constatou que
a autora apresenta sequelas de acidente vascular cerebral além de hipertensão arterial
sistêmica. A perita concluiu que a autora possui incapacidade permanente e total,
apresentando limitação para qualquer atividade, até mesmo autocuidados. 

A perita afirmou que a data do início da incapacidade ocorreu em 29/11/2016, data em
que ocorreu o acidente vascular cerebral, que resultou nas sequelas graves que tornam a
pericianda limitada no presente exame. Aduziu que a cessação do benefício ocorreu em
23/09/2014 e a limitação atual é consequência do AVC ocorrido em 29/11/2016, o que
mostra que a limitação atual surgiu após a cessação do benefício.
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Verifico nos autos que há laudo médico emitido em 08/10/2014 confirmando a
incapacidade laboral da autor (evento 1, OUT8). Considero provado que a requerente se
enquadra no conceito de pessoa com deficiência e com impedimentos de longo prazo, nos
termos dos §§ 2º e 10 do artigo 20 da Lei nº 8.742/93, desde a data da suspensão do
benefício.

Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas do requerente (evento
70), verificou-se que o grupo familiar era composto por 07 membros: a autora, a filha
Iara, 43 anos, e os netos: Keyla, 19 anos, Bruna, 14 anos, Marcelo, 10 anos, Kauã, 06
anos e Gabriel, 04 anos.

Na ocasião, foi informado que o benefício de amparo social ao idoso, recebido pela
autora, é a única fonte de renda.

Diante de tais circunstâncias, houve comprovação de que a renda per capita da família
é inferior a ¼ do salário mínimo vigente.

Assim, entendo plausível admitir-se a condição de miserabilidade do requerente no caso
em tela.

Restou demonstrado pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que
vive evidencia um desamparo social e material, que é condizente com àquele que o
legislador vislumbrou ao estipular o benefício de prestação continuada como forma de
iniciativa do poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos
deficientes e idosos.

Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos
requisitos instituídos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte,
faz jus a autora ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, desde
a suspensão do benefício.

Considerando que ao preencher o requisito etário, a autora passou a receber o benefício
de amparo social ao idoso desde 27/09/2017, a autora faz jus aos atrasados referentes ao
período compreendido entre a suspensão do benefício de amparo à pessoa portadora de
deficiência e a DIB do benefício de amparo ao idoso: de 23/09/2014 a 26/09/2017."

Pois bem. A princípio, verifica-se que o próprio INSS afirma em sua peça
recursal que o motivo inicialmente utilizado para suspensão do benefício assistencial
recebido durante anos pela autora, qual seja, suspeita de fraude, foi afastado na via
administrativa. No entanto, a perícia médica da Autarquia firmou entendimento pela
inexistência de impedimento de longo prazo e manteve a suspensão do LOAS, exigindo
da parte autora a devolução dos valores recebidos durante o curto período de 09/2014 a
10/2014 (evento 135).

Conforme bem assentado na r. sentença de piso, porém, observa-se que
existem documentos médicos juntados aos autos indicando a incapacidade da
demandante desde o ano de 2014 (evento 1, OUT08/10/11/15/19).
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A própria perita judicial, apesar de atestar a existência de incapacidade total
e permanente apenas a partir de 29/11/2016 em decorrência de AVC sofrido, fez questão
de mencionar no laudo que o estado debilitado da autora no momento da perícia impedia
uma melhor avaliação acerca de possível incapacidade em período pretérito. Além disso,
relatou a expert do Juízo que a requerente sofria de Hipertensão Arterial Sistêmica, e
ainda, fazia tratamento psiquiátrico de longa data, sobre o qual não saberia opinar por se
tratar de enfermidade fora de sua especialidade.

Assim, resta patente que a parte autora convive com diversos problemas de
saúde há muitos anos, sendo improvável supor que a mesma possuiu impedimento de
longo prazo entre os anos de 2004 e 2014, esteve capaz entre 2014 e 2016 e
posteriormente passou a ser incapaz novamente. Foi confirmado pela perita que o AVC
sofrido em 2016 foi consequência do agravamento da Hipertensão Arterial Sistêmica que
acometia a autora por anos, ou seja, o mais lógico é se entender que na verdade a autora
não recuperou sua capacidade em momento algum desde o início do recebimento do
benefício em 2004, razão pela qual deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001613834v4 e do código CRC 1ed58585. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022937-21.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADRIANA CARLAS BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A sentença julgou improcedente o pedido, em razão da renda do grupo
familiar ser superior ao limite legal (evento 29).

Recorreu a parte autora, requerendo a reforma do julgado para
reconhecimento da miserabilidade e consequente concessão do benefício (evento 33). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Eis o que preceitua a Constituição da
República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
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Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris).
A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas
pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente
ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de
30.11.1998)"

No caso concreto, restou comprovado o estado de deficiência da autora,
sendo o mesmo reconhecido não só na sentença como também no próprio procedimento
administrativo, no qual foi determinada a suspensão do benefício apenas em virtude da
constatação de renda familiar superior ao limite estabelecido em lei (evento 1,
PROCADM20).

Resta verificar, assim, se a parte autora possui ou não meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como a partir de que data
pode ser considerada deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo, nos termos
do recurso apresentado.

A r. sentença de piso fundamentou o julgado nos seguintes termos:

“(...) Infere-se dos elementos de convicção juntados aos autos, em especial das
informações fornecidas pela própria parte autora (Evento 1), do processo administrativo
(Documento 20 do Evento 1) e da verificação social (Evento 10), que a autora, em que
pese a eventual dificuldade financeira enfrentada, não se encontra na situação de
miserabilidade ensejadora do benefício pleiteado.
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A parte autor reside com sua genitora, a Sra. Paulina Sartori Barbosa (74 anos, viúva,
pensionista).

A casa onde residem é própria, ampla, bem edificada, bem guarnecida e se encontra em
ótimo estado de conservação e habitabilidade, não denotando nem situação de pobreza,
quiçá de miserabilidade.

De acordo com a instrução probatória, a renda familiar mensal gira em torno de R$
1.700,00, provenientes do benefício de pensão por morte da Sr. Paulina. Senão vejamos o
que revela o extrato do CNIS (...)

Resumindo, o núcleo familiar é composto de 2 pessoas e a renda familiar mensal per
capita é de R$ 1.730,40; ou seja, muito superior a 1/4 (um quarto) de salário-mínimo.

Destarte, a análise social não permite reconhecer o direito ao benefício assistencial aqui
pleiteado, não apenas pela consideração da renda mensal per capta familiar (que
extrapola ¼ do salário mínimo vigente), como também pela sua condição material de
existência (que embora não ostente luxo, revelou-se muito superior à parcela miserável
da população, que é público alvo do benefício).”

 

Pois bem. Como bem assentado em sentença, observa-se de plano que a
renda familiar per capta é superior a ¼ do salário mínimo (chegando a superar,
inclusive, o critério de ½ salário mínimo sugerido pela jurisprudência para fins de
flexibilização). Para além disso, não foi comprovado qualquer gasto extraordinário apto a
comprovar dificuldades para suprir sua subsistência.

Cabe salientar que o local onde a demandante reside é incompatível com um
cenário de miserabilidade (evento 10, FOTO2).

À vista do exposto, restou evidenciado que o caso em tela encontra-se fora
do contexto de extrema vulnerabilidade econômica e que a moldura social na qual está
inserida o requerente não é consideravelmente precária a ponto de ensejar a concessão
do benefício ora pleiteado, não restando comprovado que a parte autora não possua meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001631926v2 e do código CRC b3d8ab7e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001555-03.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DANIELA MARIA GUIO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A sentença julgou improcedente o pedido, diante do não atendimento ao
requisito socioeconômico (evento 56).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para
reconhecimento da miserabilidade e concessão do benefício pleiteado (evento 60). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris).
A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas
pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente
ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

No caso dos autos, foi realizada verificação da condição social da parte
autora através de diligência conduzida por oficial de justiça, cuja constatação encontra-se
acostada ao Evento 47 e serviu de base para a r. sentença de piso dirimir a lide, pelos
seguintes fundamentos:

“Da condição social.

Foi realizada verificação social na data de 18/11/2021 e o resultado foi juntado aos autos
no Evento 47. Da constatação, extrai-se que a parte autora reside com sua mãe, seu
sobrinho e quatro irmãos.

A renda mensal é composta da seguinte maneira: a mãe da autora percebe dois salários
mínimos, decorrentes de aposentadoria e pensão por morte (R$ 2.200,00), a irmã Cirlei
Maria Guio percebe cerca de R$ 2.500,00 de aposentadoria; a irmã Maria Gorete
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percebe um salário mínimo de aposentadoria R$ 1.100,00 e o irmão Gilmar que trabalha
na roça e possui renda variável, de cerca de R$ 500,00 mensais. Assim, a renda total dos
irmãos solteiros e da mãe da autora é de cerca de R$ 5.800,00.

Apesar de a parte autora alegar que os benefícios no valor de um salário mínimo deverão
ser desconsiderados, o fato é que as irmãs da autora possuem menos de 65 anos de idade
e, portanto, o benefício percebido por Maria Gorete não pode ser desconsiderado e
como a mãe do autor possui dois benefícios, no valor de um salário mínimo, apenas um
deles poderá ser desconsiderado.

Assim, dividindo-se o valor de R$ 4.700,00 pelos integrantes do núcleo familiar (sete
pessoas conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça), apura-se quantia superior a
meio salário-mínimo vigente à época da constatação social.

Dessa forma, mesmo considerando o entendimento do STF no RE 567.895, que
reconhece que os critérios objetivos de cálculo de renda familiar não são intransponíveis,
não ficou configurada a condição de miserabilidade para a concessão do benefício.

Além disso, como aponta o INSS, as fotografias que instruem o mandado de verificação
socioeconômica indicam uma moradia que não evidencia uma situação de desamparo
social e material apta a ensejar a concessão do benefício assistencial de prestação
continuada. As despesas e dificuldades enfrentadas pelo núcleo familiar em análise,
mormente frente a diversos outros casos enfrentados por este Juízo, colocam-na em uma
situação socioeconômica comum a maior parte das famílias brasileiras e não em um
estado de penúria capaz de justificar a intervenção do Poder Público, mediante a
concessão do benefício assistencial pleiteado, como única forma a garantir o mínimo
necessário para o seu sustento.

Ademais, o núcleo familiar possui automóvel e não há comprovação de qualquer
despesa vultosa gerada unicamente em virtude da deficiência da parte autora.

Dessa forma, a improcedência do pleito autoral é a medida legal que se impõe.”

Pois bem. Conforme assentado em sentença, observa-se de plano que a
renda familiar per capta é superior a ¼ do salário mínimo (chegando a superar até
mesmo o critério de ½ salário mínimo sugerido na jurisprudência). Para além disso,
restou consignado pela verificação social que o grupo familiar da parte autora não possui
gasto com moradia, bem como não foi comprovado qualquer gasto extraordinário apto a
comprovar dificuldades para suprir sua subsistência.

Cabe salientar que o local onde a demandante reside é incompatível com um
cenário de miserabilidade (evento 47, ANEXO2).

À vista do exposto, restou evidenciado que o caso em tela se encontra fora
do contexto de extrema vulnerabilidade econômica e que a moldura social na qual está
inserida a requerente não é consideravelmente precária a ponto de ensejar a concessão
do benefício ora pleiteado, não restando comprovado que a parte autora não possua meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

5001555-03.2020.4.02.5002 500001629524 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 336



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 190/315

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001629524v2 e do código CRC aa760394. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006538-96.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BRAZ DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício assistencial LOAS.

A r. sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em virtude
do não cumprimento de exigências administrativas, o que equivaleria à ausência de
requerimento (evento 3).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para que seja
concedido o benefício pleiteado (evento 8).

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no caso em
tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem julgamento
do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“ (...) No caso dos autos, em que pese o autor ter formulado o pedido administrativo,
verifica-se que deixou de cumprir as exigências administrativas formuladas, razão pela
qual o INSS indeferiu o pedido.

Nesse passo, tendo em vista que a falta de cumprimento da exigência inviabiliza a análise
do pedido, a situação equivale à ausência de requerimento administrativo, sendo
imperioso o reconhecimento da ausência do interesse processual. (...) ”
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E analisando os documentos juntados aos autos, observa-se que de fato teria
a parte autora deixado de comparecer à perícia administrativa designada, conforme
evento 1, INDEFERIMENTO13 e evento 8, FOTO2.

Assim, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o cumprimento
de exigências indispensáveis para análise de seu pedido na via administrativa, é forçoso
reconhecer a falta de interesse, nos termos da Jurisprudência mais abalizada:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA NA VIA
ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. A perícia médica é requisito
essencial à análise do requerimento administrativo para concessão de benefício por
incapacidade a que deve comparecer o segurado, sem o que não é possível reconhecer a
pretensão resistida no âmbito judicial. 2. Não havendo prova da modificação da situação
fática a dar oportunidade a outra apreciação de pedido para concessão de benefício
assistencial, deve o processo ser extinto pela ocorrência da coisa julgada.

(TRF-4 - AC: 50015339020204047102, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, QUINTA
TURMA, Data de Julgamento: 21/07/2020)

E M E N T A - PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À
PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Restou definida pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão
relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais
envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário,
estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014. 2.
Não obstante tenha formulado requerimento administrativo e este tenha sido indeferido
pela autarquia, verifica-se que a parte autora não compareceu à perícia médica
administrativa, o que impediu a análise da existência da deficiência e ocasionou o
indeferimento do pedido por falta de tempo de contribuição. 3. Dessarte, tendo em vista
que a parte autora não compareceu à avaliação médico pericial para constatação da
incapacidade alegada, deve ser reconhecida a carência da ação por falta de interesse
processual, não se podendo admitir a formulação do pedido diretamente em juízo pois
sua apreciação depende da análise de matéria não levada ao conhecimento da
Administração. 4. Apelação da parte autora desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50020892920214036183 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON
DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, 10ª Turma, Data de Julgamento: 16/11/2021)

Cumpre ressaltar que o interesse processual é configurado quando a parte
tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.

Na hipótese em exame, entendo que a demandante não demonstrou a
existência de lesão ou ameaça de lesão a direito apta a legitimar a intervenção do Poder
Judiciário, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
da justiça que ora defiro, caso mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos do §3º do artigo 98 c/c §§ 2º e 3º do artigo 99, ambos do CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001624235v2 e do código CRC fad9b54a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001367-95.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: JOCIMARA SOARES (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão, a partir de 08/04/2019 (DER), do
benefício de prestação continuada (BPC-LOAS) ao deficiente, por não possuir, a parte
autora – que alega ser portadora de HIV –, condições de se manter ou de ser mantida por
sua família.

Sentença (ev. 65): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o
benefício com DIB na DER.

Recurso Inominado – INSS (ev. 72 c/c 73): requer a reforma da sentença a fim de que
seja julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, solicita sua anulação.
Alegou ofensa à ampla defesa e ausência de limitação funcional da autora.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas públicas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos
deficientes físicos (art. 203 da CF). Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal, o inciso V do art. 203 da CF veicula norma de eficácia limitada (conforme
dispuser a lei), isto é, consiste em preceito cuja aplicabilidade requer lei regulamentadora.
A regulamentação veio com a edição da Lei n.º 8.742/1993 (RE 315.959-3).

O art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 prevê a concessão do benefício de prestação continuada,
no valor de um salário-mínimo, "à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família".

O § 2º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define pessoa com deficiência "aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Nos termos do § 10 da Lei
n. 8.742/1993, considera-se impedimento de longo prazo, que integra a definição de
pessoa com deficiência, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. No
mesmo sentido, a Súmula nº. 48 da TNU estabelece o seguinte: “para fins de concessão
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do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência,
que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser
aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua
cessação”.

O § 3º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define o critério de renda (hipossuficiência
financeira) para que a pessoa com deficiência e o idoso possam ter direito ao benefício, a
saber: "renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo". No entanto, deve-se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 567.985 (Tema n.º 27 de Repercussão Geral), concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3º do art. 20, da Lei n.º 8.742/1993, a fim de permitir
que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado “incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”, para além do critério
objetivo (renda per capita).

Nesses termos, ainda que ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é
possível ao juiz verificar se as circunstâncias do caso concreto denotam o estado de
hipossuficiência que justifica a concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se
manifestou o STJ, no julgamento do REsp 1.112.557 (Tema n.º 185 dos recursos especiais
repetitivos).

Além disso, sabe-se que no enfrentamento do tema representativo de controvérsia n.º 122
("saber se o atendimento do critério objetivo da renda para a concessão do benefício
assistencial pode ser afastado por outros meios de prova."), a TNU definiu que "o critério
objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-
mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada
por outros elementos de prova." (TNU, Pedilef n. 5000493-92.2014.4.04.7002). Essa
orientação também é seguida pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 907.081).

Destaque-se, ainda, que para os fins do § 3º do art. 20 (definição de renda familiar
mensal), “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (art. 20, § 1º, da Lei
n.º 8.742/1993), não cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a
incluir, na aferição do critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve
ser definido a partir da interpretação restrita do disposto" pela norma de regência
(inteligência da tese do Tema N.º 73 da TNU).

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da miserabilidade e da
deficiência de longo prazo. Ademais, frente ao pedido da recorrente, vale determinar se
ocorreu cerceamento de defesa que enseje nova instrução processual.
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Compulsados os autos, destaco que foi realizada perícia socioeconômica em 29/09/2021,
cujos resultados estão no evento 57.

Na petição do evento 63 o INSS questionou sobre as rendas do pai e da madrasta da
autora, que, supostamente, residem com a autora. Contudo, depreende-se da avaliação
socioeconômica que a autora apenas reside num imóvel cedido pela madrasta, não
havendo indícios de que elas (e o pai da autora) residam juntas (v. quesito 3 c/c quesito 5).

Nesses termos, a análise de renda realizada na primeira instância segue relevante, e restou
devidamente comprovado o estado de hipossuficiência necessário ao acolhimento do
pedido.

Quanto à deficiência de longo prazo, verifica-se que na perícia judicial realizada em
11/03/2021 (ev. 41), a expert do juízo informou que a parte autora é portadora de
deficiência leve desde 2014, de modo que sua deficiência configura impedimento de
longo prazo (v. quesito 5 c/c quesito 6). Convém anotar que os laudos acostados à petição
inicial (ev. 1, laudo 9 c/c atestado médico 10 c/c outros 16), da mesma forma, atestam o
diagnóstico da condição imunológica, de doenças secundárias relacionadas, e listam os
medicamentos dos quais a autora faz uso.

Apesar da doença não causar, necessariamente e por si só, limitações funcionais ou
laborativas, é necessário reconhecer que os medicamentos utilizados para o controle do
HIV frequentemente trazem efeitos colaterais fortes. Além disso, vale lembrar que,
conforme entendimento sedimentado pela própria TNU, na Súmula n.º 78, a doença
possui "elevada estigmatização social." Justamente por isso, o diagnóstico de HIV “é
capaz de causar grave abalo psicológico no indivíduo e causar um grave rompimento em
suas relações sociais, seja em sua comunidade como no seu ambiente laboral,” como bem
argumenta a autora em sede de contrarrazões (ev. 77). Esses efeitos na vida do paciente
acometido tratam-se, precisamente, do tipo de impedimento que é tutelado pelo benefício
de prestação continuada: a obstrução da participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

Por fim, ressalto que a deficiência de longo prazo, para os fins de concessão e
manutenção do BPC, não se confunde com a incapacidade laborativa. O deficiente pode
até ter condições físicas de exercer alguma ocupação, mas, se a capacidade laboral
residual não é compatível com o nível sociocultural, fica significativamente prejudicada a
integração social. Portanto, não se pode afirmar precisamente que alguém não faz juz ao
benefício assistencial após análise apenas de sua condição laborativa.

Nesses termos, restou demonstrado, no exame judicial, o preenchimento do requisito
necessário à concessão do BPC ao deficiente.
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No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização
de nova instrução processual, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015,
o juiz determinará, “de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero norteador
que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado.
Deve-se lembrar que o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, nos termos do art.
479 do Código de Processo Civil, bem como da mais recente jurisprudência.

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência, em observância ao princípio da celeridade processual.
A prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo, e o mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser
confundido com causa para anulação da sentença. Desse modo, a manutenção da sentença
perfaz medida que se impõe.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001621674v4 e do código CRC 04f921be. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003862-27.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDILEIA DA PAIXAO FERREIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: FAGNER FERREIRA ZANON (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento, desde 01/06/2019, do benefício
de prestação continuada (BPC-LOAS) ao deficiente, por não possuir, a parte autora – que
alega ser portadora de esquizofrenia hebefrênica–, condições de se manter ou de ser
mantida por sua família.

Sentença (ev. 55): julgou procedente o pedido, condenando o INSS a restabelecer o
benefício desde a DCB.

Recurso Inominado – INSS (ev. 63): requer a reforma da sentença a fim de que seja
julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, requer que a DIB seja fixada na
data da inclusão da família no CADUNICO (10/03/2020). Em caso de revogação da
antecipação de tutela, requer desde já a devolução destes valores com cobrança nos
próprios autos. Subsidiariamente, solicita o sobrestamento do feito, conforme
determinação do STJ na Controvérsia 51 (revisão do Tema 692).

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas públicas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos
deficientes físicos (art. 203 da CF). Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal, o inciso V do art. 203 da CF veicula norma de eficácia limitada (conforme
dispuser a lei), isto é, consiste em preceito cuja aplicabilidade requer lei regulamentadora.
A regulamentação veio com a edição da Lei n.º 8.742/1993 (RE 315.959-3).

O art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 prevê a concessão do benefício de prestação continuada,
no valor de um salário-mínimo, "à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família".

O § 2º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define pessoa com deficiência "aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
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sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Nos termos do § 10 da Lei
n. 8.742/1993, considera-se impedimento de longo prazo, que integra a definição de
pessoa com deficiência, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. No
mesmo sentido, a Súmula nº. 48 da TNU estabelece o seguinte: “para fins de concessão
do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência,
que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser
aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua
cessação”.

O § 3º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define o critério de renda (hipossuficiência
financeira) para que a pessoa com deficiência e o idoso possam ter direito ao benefício, a
saber: "renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo". No entanto, deve-se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 567.985 (Tema n.º 27 de Repercussão Geral), concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3º do art. 20, da Lei n.º 8.742/1993, a fim de permitir
que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado “incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”, para além do critério
objetivo (renda per capita).

Nesses termos, ainda que ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é
possível ao juiz verificar se as circunstâncias do caso concreto denotam o estado de
hipossuficiência que justifica a concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se
manifestou o STJ, no julgamento do REsp 1.112.557 (Tema n.º 185 dos recursos especiais
repetitivos).

Além disso, sabe-se que no enfrentamento do tema representativo de controvérsia n.º 122
("saber se o atendimento do critério objetivo da renda para a concessão do benefício
assistencial pode ser afastado por outros meios de prova."), a TNU definiu que "o critério
objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-
mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada
por outros elementos de prova." (TNU, Pedilef n. 5000493-92.2014.4.04.7002). Essa
orientação também é seguida pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 907.081).

Destaque-se, ainda, que para os fins do § 3º do art. 20 (definição de renda familiar
mensal), “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (art. 20, § 1º, da Lei
n.º 8.742/1993), não cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a
incluir, na aferição do critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve
ser definido a partir da interpretação restrita do disposto" pela norma de regência
(inteligência da tese do Tema N.º 73 da TNU).

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da miserabilidade.
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Compulsados os autos, destaco que foi realizada perícia socioeconômica em 15/04/2021,
cujos resultados estão no evento 39.

Dos documentos (ev. 9, outros 6), depreende-se que o grupo familiar é composto por três
pessoas (autor, mãe e irmã), e que a renda mensal declarada é de R$ 1.045,00 (mil e
quarenta e cinco reais). Esse valor é composto integralmente pela pensão por morte que a
irmã do autor (Ana Carolina) recebe, devido à morte de seu pai. Dividindo-se esse valor
pelos integrantes do núcleo familiar, constata-se a renda per capita de R$ 349,00
(trezentos e quarenta e nove reais) – valor que supera o referencial objetivo para a
presunção de miserabilidade, correspondente a ¼ do salário mínimo.

No entanto, ciente de que tanto o STF (Tema N.º 27 – RE 567.985) como o STJ (Tema
N.º 185 – REsp 1.112.557) determinam a análise de outros critérios para aferir o estado de
miserabilidade, passo ao exame das especificidades do caso, com vistas a apurar a
eventual comprovação do estado ensejador do BPC.

Com efeito, a análise do exame social ratifica o estado de hipossuficiência necessário ao
acolhimento do pedido. As fotografias que instruem o mandado de verificação
socioeconômica (ev. 39) evidenciam uma situação de desamparo social apta a ensejar a
concessão do benefício assistencial de prestação continuada. A residência do autor é de
construção simples, com acabamento regular, mas os móveis são apenas os mínimos
necessários para o cotidiano, com estado de conservação afetado pelo tempo.

Para mais, foi provado que os gastos/necessidades da unidade familiar superam a renda
percebida pela genitora do demandante: as despesas mensais essenciais consistem,
regularmente, em cerca de R$ 1.043,00 (mil e quarenta e três reais). A renda declarada
não é suficiente para custear essas despesas e possibilitar uma vida digna. Além disso,
depreende-se da declaração de Edileia que seu filho ainda faz uso de Sertralina, Rivotril e
remédio para hipertensão (Carvediol) (v. ev. 39, mandados de verificação 2, quesito I).
Utilizando os valores e as dosagens apresentadas como referência (v. ev. 1, receituário 20
c/c outros 21), podemos aferir que esses medicamentos, quando precisam ser adquiridos
na rede privada, custam cerca de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) por mês.

Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas pelo núcleo familiar em análise colocam-no em
uma situação socioeconômica que justifica a intervenção do Poder Público mediante a
concessão do benefício assistencial pleiteado.

Não merece prosperar, ainda, o pedido para fixar a DIB na data da inclusão da família no
CADUNICO (10/03/2020), pois a família já recebia o benefício
assistencial anteriormente.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado, não tendo sido
apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
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deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001614338v3 e do código CRC 9c68a048. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002234-94.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: JOSETH DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou procedente o pedido (evento 26).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
benefício pleiteado (evento 33). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
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Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio
legislatoris). A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP,
rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações
promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão
computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
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interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

No caso em tela, resta verificar se a parte autora pode ser considerada
deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo, conforme exposto na r. sentença
de piso:

“(...) foi realizada perícia judicial cujo laudo encontra-se ao evento 14. O perito
diagnosticou dor lombar (CID 10 M54.5), dor articular (CID 10 M25.5) e gonartrose
(CID 10 M17.0), informou que a autora não pode ser caracterizada como pessoa com
deficiência, contudo, atestou haver incapacidade total e permanente, encontrando-se a
autora em estágio evolutivo.

Sobre o ponto, conforme recente entendimento da TNU, fixado no Tema 173 e na Súmula
n.48 "para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o
conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação
de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com
duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do
impedimento até a data prevista para a sua cessação".
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Ademais, para a concessão do benefício de amparo ao deficiente não se exige que a
incapacidade seja permanente (Súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais), bastando que a incapacidade seja de
longo prazo, produzindo efeito pelo prazo mínimo de dois anos, conforme estipula o art.
20, § 10 da Lei nº 8.742, de 1993. Bem como, o art. 21 da referida lei estabelece que o
benefício deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das condições
que lhe deram origem.

Sobre o caso concreto, o perito foi assertivo ao afirmar que a autora apresenta
incapacidade permanente, sem prognóstico de reversão ou possibilidade de reabilitação,
o que, conforme visto acima, permite caracterizar impedimentos de longo prazo, requisito
indispensável para a concessão do benefício assistencial.

b) Necessidade financeira

Ao compulsar os autos, verifico que o indeferimento administrativo apresenta como
motivo “Não atende ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS” (evento 1,
indeferimento18, página 2).

No mesmo norte, o INSS não impugnou de forma específica o requisito concernente à
miserabilidade, limitando-se a apresentar uma manifestação genérica (evento 21).

Diante dessas questões, imperioso se faz analisar o presente caso sob a égide da tese
firmada pela TNU, sob o Tema n.187 dos representativos de controvérsia:

(i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de
2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício da Prestação
Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de
impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de
prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n.
8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada
ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo
da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via
administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da autarquia
previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo.

Assim, considerando o conjunto contextual do presente caso, desnecessário a avaliação
do requisito concernente à miserabilidade.”

Conforme bem assentado na sentença, observa-se que o perito atestou a
incapacidade total e permanente da autora em razão de enfermidade de caráter
irreversível, tomando por base a análise clínica e também documental através de exames
que remontam ao ano de 2014 (evento 14, LAUDO1).

Assim, restou demonstrado o impedimento de longo prazo exigido na
legislação de regência para o recebimento do LOAS. 
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Vale ressaltar que as alegações do recorrente acerca do estado de
miserabilidade da autora não merecem prosperar, tendo em vista que não houve
impugnação específica e fundamentada da Autarquia Previdenciária seja na via
administrativa ou mesmo na fase instrutória da presente ação, o que vai de encontro
ao disposto na súmula nº 187 da TNU e, ademais, caracteriza inovação recursal.  

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001616493v2 e do código CRC 68d8cbf1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003896-53.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VANDERLEIA MARINA BARBOSA CORREA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou improcedente o pedido, com base na ausência de
provas de que a parte autora possua deficiência ou impedimentos de longo prazo que
impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (evento 21).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para condenação
da parte ré a conceder o benefício pleiteado tendo em vista a divergência entre o laudo
pericial e os laudos particulares juntados aos autos (evento 26). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris).
A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas
pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

No caso em tela, resta verificar se a parte autora pode ser considerada
deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo.

A r. sentença de piso assim dirimiu a lide:

“No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência da autora (evento 1). Por
tal razão, foi realizada perícia médico-judicial, conforme laudo do evento 11.

A perita, médica especialista em psiquiatria, constatou que a autora é portadora de
transtorno misto ansioso-depressivo, o que não gera deficiência em função mental.
Complementou que:

‘No momento, a parte autora se encontra vigil, orientada auto e alocronopsiquicamente,
sem movimentos anormais, sem alteração do humor, pensamento de curso normal e
lógico-formal, pensamento sem restrição de conteúdo, afeto ressonante e congruente com
humor, sem alteração de consciência do eu, sem atividade delirante, sem alteração de
sensopercepção, sem alteração de memória, sem alteração de volição. Faz
acompanhamento não-especializado em Unidade básica de saúde, sendo prescrito
risperidona 2mg/dia, ácido valpróico 250mg 12/12h, sertralina 50mg/dia e
carbamazepina 200mg/dia; observa-se, conforme atestados emitidos ao longo do tempo,
que as medicações citadas não sofrem modificação de dosagem ou espécie farmacêutica
há vários meses o que é esperado quando o tratamento é eficaz e ocorre bom controle
sintomatológico.' ”
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Assim, na opinião do perito, apesar da enfermidade apontada, não pode a
demandante ser enquadrada no conceito de deficiência necessário para a concessão do
benefício assistencial da LOAS. 

Vale ressaltar que o impedimento para a vida independente que a lei
determina como requisito para a concessão do benefício assistencial não é somente aquele
que impossibilita o exercício de atividade para prover o próprio sustento, mas também o
que impede as atividades cotidianas e básicas da pessoa, bem como a sua participação na
sociedade.

Importante registrar que a mera divergência em relação aos laudos
particulares apresentados não se mostra suficiente para desconsideração do parecer
emitido pelo perito judicial, conforme Enunciado emitido recentemente pelas Turmas
Recursais da Secção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito
nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC.
Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no
artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que
inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a
obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do
médico assistente.” (Enunciado n° 67, Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa
se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do
§3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Nesses termos, voto por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001618730v2 e do código CRC 29e979ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029429-63.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOSÉ VASCONCELOS FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido, tendo por comprovado
que a parte autora possui impedimento de longo prazo que implica em incapacidade
laborativa e obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (eventos 49 e 60).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
pleito (evento 26). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio
legislatoris). A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP,
rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações
promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

No caso em tela, resta verificar se a parte autora pode ser considerada
deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo.

A r. sentença de piso assim dirimiu a lide em um primeiro momento:

“Realizada perícia judicial, com médico do trabalho (Evento 33), em 25/06/2021, o
perito atestou que:

‘(...) O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e
documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que o periciando apresenta
insuficiência cardíaca, baixa acuidade visual no olho esquerdo. Portanto, baseado no
exame médico pericial, constata-se que na data de hoje há incapacidade laborativa
devido à insuficiência cardíaca. Constata-se a presença de incapacidade total há cerca
de 30 dias (data do início dos sintomas de insuficiência cardíaca), de forma contínua,
até a presente data, sem perspectiva de melhora’ (destaquei).

Afirmou, contudo, que a parte autora tem capacidade de cuidar sozinha de atividades
cotidianas, como alimentação, vestuário e higiene pessoal; que pode se locomover e sair
de casa sozinha; que não necessita de assistência permanente de terceiros e que não
apresenta limitação que prejudica sua convivência na sociedade.
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Afirmou, por fim, que métodos terapêuticos medicamentosos poderiam conduzir à
recuperação da aptidão da parte autora para trabalhar e para participar plena e
efetivamente na sociedade, mas que não haveria elementos para afirmar se o
impedimento para ter participação na sociedade é de longo prazo, isto é, se o incapacita
pelo prazo mínimo de dois anos.

Como visto, o perito fixou o início da incapacidade há cerca de 30 dias antes da
perícia (“data do início dos sintomas de insuficiência cardíaca”); ou seja; por volta do
mês de maio de 2021. Com efeito, não há nos autos documentos médicos particulares que
permitam concluir com segurança que a condição clínico-patológica do autor já
acarretava incapacidade laborativa antes dessa data, em que pese a diversidade de
laudos e exames que atestem a existência de doenças de longa data, sobretudo de ordem
oftalmológica. No ponto, é preciso ressaltar que, de acordo com o especialista do Juízo, é
a insuficiência cardíaca e não a doença oftalmológica a responsável pela incapacidade
laborativa atual da parte autora.

Contudo, verifico que a parte autora completou, 65 anos em 28/10/2020 (nascimento em
28/10/1955), ainda durante a instrução do processo administrativo (Documentos 2 e 3 do
Evento 40); idade essa suficiente para, atendido o requisito do estado de miserabilidade,
ensejar o direito ao BPC, independentemente da constatação da presença de
impedimento de longo prazo; procedendo-se, eventualmente, à reafirmação da DER para
a data que completou 65 anos.”

Assim, tendo em vista a insuficiência de provas quanto aos impedimentos
de longo prazo do autor, entendeu o magistrado a quo por proceder à reafirmação da DER
e concessão do benefício assistencial pelo requisito etário. 

Todavia, foram opostos embargos declaratórios pelo INSS apontando erro
material no tocante à idade do requerente, uma vez que a data de nascimento do mesmo
seria em 28/10/1965 e não 1955 como considerado na sentença.

Ante a impossibilidade de concessão do LOAS por idade, foram acolhidos
os embargos e alterada a sentença para deferimento do benefício por impedimento de
longo prazo.

Vale ressaltar que o impedimento para a vida independente que a lei
determina como requisito para a concessão do benefício assistencial não é somente aquele
que impossibilita o exercício de atividade para prover o próprio sustento, mas também o
que impede as atividades cotidianas e básicas da pessoa, bem como a sua participação na
sociedade.

Ocorre que, como bem apontado na própria sentença original, não há
elementos nos autos capazes de comprovar o estado de deficiência da parte autora. Além
dos documentos apresentados não permitirem essa conclusão, o laudo pericial é claro ao
atestar incapacidade apenas a contar de 30 dias antes da perícia (realizada em
25/06/2021) e sem limitações que prejudiquem o convívio em sociedade (evento 33).
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Assim, diante a conclusão do expert do Juízo no sentido de não ser possível
afirmar que o impedimento do demandante seria de longo prazo (quesito 15 do laudo
pericial) e não possuindo este idade suficiente para tanto, entendo que não se mostra
possível a concessão do benefício assistencial, conforme Enunciado emitido
recentemente pelas Turmas Recursais da Secção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito
nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC.
Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no
artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que
inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a
obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do
médico assistente.” (Enunciado n° 67, Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Sem custas ou verba honorária, ante o provimento do recurso.

Nesses termos, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001623508v2 e do código CRC b7b5f52a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:56 

5029429-63.2020.4.02.5001 500001623508 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 342



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 216/315

RECURSO CÍVEL Nº 5000638-78.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: AELSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou procedente o pedido, entendendo pela comprovação de
impedimentos de longo prazo (evento 57).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
pleito ou reafirmação da DIB (evento 64). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio
legislatoris). A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP,
rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações
promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

No caso em tela, entendo que não restou demonstrado que a parte autora
possa ser considerada deficiente ou com impedimento de longa duração/prazo.

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

a) Profissão habitual: - Pedreiro

b) Idade atual: 48 anos.

c) Escolaridade: ensino fundamental incompleto.

d) Laudo Pericial:

(Evento 26): perícia judicial realizada em 06/11/2020 atestando o quadro de Discopatia
em Região Lombar (CID M54), lesão de causa degenerativa compatível com a idade do
autor em razão da qual estaria o mesmo incapaz de forma permanente e PARCIAL,
podendo exercer outras funções que não exijam sobrecarga e esforço na região lombar.    

Assim, de acordo com o laudo da perícia judicial, apesar da enfermidade
apontada não pode o demandante ser enquadrado nos conceitos de deficiência ou
impedimento de longa duração necessários para a concessão do benefício assistencial da
LOAS. 
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Vale ressaltar que o impedimento para a vida independente que a lei
determina como requisito para a concessão do benefício assistencial não é somente aquele
que impossibilita o exercício de atividade para prover o próprio sustento, mas também o
que impede as atividades cotidianas e básicas da pessoa, bem como a sua participação na
sociedade. No caso dos autos, não restou comprado nenhuma das circunstâncias acima,
uma vez que o perito indicou a possibilidade de exercício de outras atividades laborativas
pelo requerente.

Importante registrar que a mera divergência em relação aos laudos
particulares apresentados não se mostra suficiente para desconsideração do parecer
emitido pelo perito judicial, conforme Enunciado emitido recentemente pelas Turmas
Recursais da Secção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito
nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC.
Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no
artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que
inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a
obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do
médico assistente.” (Enunciado n° 67, Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Desta feita, deve ser reformada a sentença eis que o autor não faz jus ao
benefício pleiteado.

Sem custas ou verba honorária, ante o provimento do recurso.

Isto posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001542093v3 e do código CRC db0819d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001432-71.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBSON SOARES PERUCH (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou improcedente o pedido, com base na ausência de
provas de que a parte autora possua deficiência ou impedimento de longo prazo (evento
45).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para provimento
do pleito (evento 50). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris).
A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas
pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Pois bem. No caso em tela, a r. sentença de piso foi no sentido de que a
parte autora não teria comprovado o estado de deficiência ou incapacidade de longa
duração, nos seguintes termos:

“ (...) Todavia, a parte autora, hoje com 47 anos de idade, sustenta sofrer de “M51.1
Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia;
R52.2 Dor não classificada em outras partes; M54.9 Dorsalgia não especificada; G81.3
Hemiplegia espástica; F 33; Transtorno depressivo recorrente F 33.2 Transtorno
depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos”; quadro esse capaz
de obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Documento 1 do evento 1).

Realizada perícia judicial com médica neurologista, em 24/06/2021 (Evento 33), a
especialista atestou que a parte autora “apresenta histórico de dor crônica secundária à
espondiloartrose lombar e discopatia degenerativa com comprometimento majoritário de
membro inferior esquerdo. Além disso, apresenta histórico de transtorno depressivo no
período de 2004 a 2019, sem evidência de extensão dos sintomas até os dias atuais.”.

Atestou, ainda que parte autora:

- mantém a capacidade de cuidar sozinha de atividades cotidianas, como alimentação,
vestuário e higiene pessoal;
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- pode se locomover e sair de casa sozinha;

- não possui limitação que prejudique sua convivência na sociedade;

- não possui necessidade de assistência de terceiros;

-  possui aptidão física e mental plena para trabalhar pois não existem limitações
funcionais;

- não corre risco de agravamento da doença se continuar trabalhando, uma vez que as
suas doenças não guardam nexo com a atividade laborativa.

Ora, o benefício assistencial não é substitutivo dos benefícios de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez, de modo que nem mesmo a existência de
incapacidade laborativa (sobretudo, quando apenas temporária, com, in casu), por si só,
é suficiente para enquadramento da parte autora como pessoa portadora de deficiência
para fins de recebimento de LOAS.

No caso dos autos, a perita sequer constatou alguma alteração que justifique inaptidão
para o trabalho.

No ponto, há de se ter bem claro que a existência de doença não implica necessariamente
na existência de impedimento de longo prazo, que, em interação com uma ou mais
barreiras, obstrui a participação plena e efetiva do sujeito na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. (...)”

Vale ressaltar que o impedimento para a vida independente que a lei
determina como requisito para a concessão do benefício assistencial não é somente aquele
que impossibilita o exercício de atividade para prover o próprio sustento, mas também o
que impede as atividades cotidianas e básicas da pessoa, bem como a sua participação na
sociedade.

Ocorre que, apesar das patologias apresentadas pela parte autora, não
restou demonstrado o quadro de impedimento de longo prazo necessário para a
concessão do LOAS  conforme pleiteado.

Neste ponto, observa-se que o laudo pericial foi satisfatório quanto à
apreciação do quadro da parte recorrente e categórico ao afastar a existência de
incapacidade ou qualquer outra limitação capaz de caracterizar o quadro de deficiência.

Vale assinalar que a divergência entre a conclusão da perícia judicial e a dos
médicos assistentes das partes, por si só, não conduz à imprestabilidade do trabalho
pericial judicial, devendo ser prestigiada a conclusão exarada pelo I. Perito porque, além
de adequadamente embasada e suficientemente fundamentada, o expert é profissional da
confiança do Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses de ambas as partes. Nesse
sentido é o Enunciado n° 67 proferido pelas Turmas Recursais da Seção Judiciária do
Espírito Santo:
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"O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito
nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC.
Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no
artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que
inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial
a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do
médico assistente.”

(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Desta feita, verifica-se que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova
já acostada aos autos pela autora teve o condão de modificar o entendimento firmado pelo
juízo a quo e por esta Relatoria ratificado, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cabe ressaltar que, mantidas as condições de miserabilidade afirmadas na
inicial pela segurada e havendo piora do seu quadro de saúde, lhe é lícito formular novo
requerimento administrativo perante a Autarquia Previdenciária buscando a concessão do
benefício assistencial pretendido.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa
se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do
§3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001626832v2 e do código CRC ec1dd533. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005181-81.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADEMILDA DA CONCEICAO SANTOS TIMBELA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A r. sentença julgou improcedente o pedido, com base na ausência de
provas de que a parte autora possua deficiência ou impedimentos de longo prazo que
impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (evento 28).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para condenação
da parte ré a conceder o benefício pleiteado tendo em vista a divergência entre o laudo
pericial e os laudos particulares juntados aos autos (evento 32). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém
realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador
dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se
irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua
a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris).
A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas
pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência
limitava-se àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação
original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição
de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo
de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

No caso em tela, resta verificar se a parte autora pode ser considerada
deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo.

A r. sentença de piso assim dirimiu a lide:

“No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência da autora (evento 1). Por
tal razão, foi realizada perícia médico-judicial, conforme laudo do evento 11.

O perito, médica especialista em medicina do trabalho, constatou que a autora não
possui deficiência. Comentou que:

‘O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos
médicos anexados, permitem diagnosticar que a pericianda apresenta diabetes e histórico
de neuropatia hansênica. No entanto, baseado no exame médico pericial, constata-se que
na data de hoje não há incapacidade laborativa devido ao fato de as doenças estarem
controladas. Constata-se a presença de incapacidade em 2013 (data obtida por
anamnese, exame físico, laudos médicos e história natural da doença), de forma
contínua, por duração estimada de 01 ano, tempo este necessário para recuperação do
quadro clínico.’(...)”
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Assim, na opinião do perito, apesar das enfermidades apontadas, não pode a
demandante ser enquadrada nos conceitos de deficiência ou de impedimento por longo
prazo necessários para a concessão do benefício assistencial da LOAS. 

Vale ressaltar que o impedimento para a vida independente que a lei
determina como requisito para a concessão do benefício assistencial não é somente aquele
que impossibilita o exercício de atividade para prover o próprio sustento, mas também o
que impede as atividades cotidianas e básicas da pessoa, bem como a sua participação na
sociedade.

Importante registrar que a mera divergência em relação aos laudos
particulares apresentados não se mostra suficiente para desconsideração do parecer
emitido pelo perito judicial, conforme Enunciado emitido recentemente pelas Turmas
Recursais da Secção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito
nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC.
Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no
artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que
inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a
obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do
médico assistente.” (Enunciado n° 67, Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa
se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do
§3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro (art. 99, §§ 2º
e 3º do CPC).

Nesses termos, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001623826v2 e do código CRC 2cc2611f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003317-79.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROMULO FREITAS SCHREIDER (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB/UNB (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação objetivando a anulação de ato administrativo que excluiu a
parte autora de concurso público por não comprovação da condição de deficiente.

A sentença julgou improcedente o pedido pelo fundamento de que as
enfermidades que acometem o autor não seriam passíveis de caracterizar o estado de
deficiência (evento 54).

Recorreu a parte autora requerendo a anulação da r. sentença para reabertura
da fase de instrutória e realização de perícia judicial (evento 62).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Observa-se que o objeto principal do presente feito é a anulação de ato
administrativo, conforme elencado na exordial (item d, ii).

Ocorre que os Juizados Especiais Federais não possuem competência para
julgamento desta questão, conforme a legislação de regência:

Lei 10.259/01

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como
executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

(...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal;
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Assim, uma vez que o caso em tela visa à anulação de
ato administrativo específico, de efeitos concretos e de caráter individual, não se
enquadrando nas exceções previstas no inciso III supracitado, mostra-se forçoso
reconhecer a incompetência do JEF para dirimir a lide.

 Custas ex legis. Sem verba honorária ante o provimento parcial do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para declarar a incompetência do
Juizado Especial Federal e determinar a remessa dos autos à Vara comum competente
para o processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001625920v3 e do código CRC 231f3cc1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004190-08.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCIA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais decorrentes de valores subtraídos de conta vinculada ao
FGTS mediante fraude praticada por terceiros.

A sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando a ré a restituir
os valores sacados (evento 15).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma da r. sentença para que
deferido o pedido referente à indenização por danos morais (evento 20).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Alega a parte autora ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros ao
movimentar sua conta vinculada ao FGTS. Aduz ter formulado contestação
administrativa em relação a tais movimentações (evento 1, OUT5), bem como boletim de
ocorrência policial acerca do ocorrido (evento 1, OUT6). 

A CEF, por sua vez, não apresentou contestação, incorrendo em revelia.

Pois bem. A respeito da responsabilidade objetiva das instituições
bancárias, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido. 
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(STJ - REsp 1199782/PR, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, Data do Julgamento 24/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

 

No caso concreto, operando-se os efeitos da revelia em face da CEF, é
forçoso se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, mesmo
porque baseados em documentos idôneos (boletim de ocorrência e contestação
administrativa).

Assim, tem-se que houve falha na prestação do serviço por parte da CEF
na medida em que deixou de garantir a segurança necessária para impedir
movimentações anômalas em conta vinculada ao FGTS.

Outrossim, saliento que, mesmo se tratando de fraude perpetrada por
terceiros, cuida-se de hipótese de fortuito interno, ou seja, decorrente da própria
atividade e que cabia ao banco evitar mediante a adoção de medidas preventivas no
sistema de segurança virtual utilizado pela CEF. Inclusive, a Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça assim prevê:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias".

Resta caracterizada, assim, a responsabilidade da instituição financeira no
caso em tela.

Quanto ao dano moral pleiteado, entendo que o caso em tela excede o
conceito de mero aborrecimento, uma vez que a fraude praticada privou a autora de
valor referente ao saque emergencial do FGTS, disponibilizado pelo Governo Federal
justamente para auxiliar os cidadãos no enfrentamento das graves consequências sociais e
econômicas advindas da Pandemia pelo Coronavírus.

Em relação ao quantum indenizatório, assevero que deve-se levar em conta
a situação específica dos autos observando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado pela jurisprudência do E. STJ
no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2002 "o quantum a
ser fixado na ação por indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação
do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar
enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a
capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e suportável". 

Sendo assim, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando que a
indenização se por um lado não pode dar causa a enriquecimento ilícito da vítima, por
outro deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da
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requerida, entendo como razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais, patamar que atende aos objetivos acima delineados.

Sem custas ou verba honorária, ante o provimento do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
recurso da parte autora para CONDENAR a CEF ao pagamento do valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, nos termos da fundamentação supra. O valor
deverá ser atualizado com juros desde a citação e correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ), tudo conforme índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001614549v3 e do código CRC a9a8912b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016712-82.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO AFONSO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ajuizado pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença
que julgou procedente o pedido de declaração do direito ao cômputo do abono de
permanência nas bases de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, bem
como o pagamento das parcelas vencidas.

Afirma a recorrente que o abono de permanência é um instituto jurídico
autônomo com previsão constitucional e que, tecnicamente, possui natureza indenizatória,
não devendo ser incluído na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de
férias. 

VOTO

Inicialmente, observo que já foi declarada na sentença a prescrição das
parcelas que antecedem os cinco anos do ajuizamento da ação.

Outrossim, ressalto que a matéria tratada nos autos se encontra pacificada
na jurisprudência do STJ que, quando do julgamento dos REsps ns° 1192556/PE e
1459779/MA, posicionou-se no sentido de que o abono de permanência é de natureza
remuneratória, por acrescer ao patrimônio e configurar fato gerador do imposto de
renda, independentemente de não incidir contribuição previdenciária, de modo que
é justificável que tal verba componha a base de cálculo do terço de férias e do 13°
salário.

Eis a ementa dos julgados:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos
recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional
41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de
permanência como rendimento isento. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1192556
PE 2010/0079732-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2010)
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TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM
TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência
tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp
1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2. A
conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos
da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência
do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do
salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção
dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como
visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso
especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. (STJ - REsp: 1459779 MA
2014/0138474-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2015)

No âmbito dos Tribunais Regionais Federais o entendimento pacífico
também é de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e constitui fato
gerador do imposto de renda. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO
FRUÍDAS. DIREITO ADQUIRIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO PROPORCIONAL. TERÇO CONTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. 1. Nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932,
tendo sido concedida a aposentadoria do autor em 28/05/2015 e ajuizada a presente ação
em 06/11/2015, não há que se falar em ocorrência da prescrição. 2. As licenças-prêmio
não fruídas constituem-se direito adquirido, sendo dever da Administração proporcionar
sua indenização. 3. Se o legislador autorizou a conversão em pecúnia da licença não
gozada pelo servidor que vem a falecer, quando ainda em atividade, por idêntica razão,
deve-se poder pagá-la ao servidor vivo, quando ele já estiver aposentado, sem mais
possibilidade de gozá-la ou computar esse tempo em dobro. 4. A indenização das
licenças-prêmio não gozadas e convertidas em pecúnia possui caráter indenizatório, não
sendo possível a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. 5. É
cabível a inclusão do abono de permanência, do décimo terceiro salário proporcional e
do terço constitucional de férias na base de cálculo das parcelas devidas a título de
licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia. (TRF-4 - AC:
50042330620154047105 RS 5004233-06.2015.4.04.7105, Relator: CÂNDIDO ALFREDO
SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2017, QUARTA TURMA)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL
DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O abono de permanência é
rubrica paga ao servidor público que implementou os requisitos necessários à
aposentadoria, mas que opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da
CF, 3º, § 1º, da EC 41/2003 e 7º da Lei 10.887/2004. 2. Não se trata de uma vantagem
temporária, mas de acréscimo permanente, previsto em lei, o qual é devido desde
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o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e
permanece em atividade, até que se perfectibilize a aposentadoria compulsória. 3.
Conforme entendimento majoritária firmado na 2ª Seção deste Tribunal, é cabível  o
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação civil pública, em caso
de procedência da ação, desde que não haja qualquer vedação legal ou constitucional,
como no caso de quando o Ministério Público tiver ajuizado a ação. (TRF4, AC 5025911-
78.2018.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER,
juntado aos autos em 01/07/2020) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE
PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. 1. O manejo de ação civil pública
para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a
consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. É infundada a alegação de que a petição inicial deve ser sido instruída com relação
nominal dos filiados da entidade autora e indicação dos endereços e ata da assembleia
que autorizou a propositura da ação, uma vez que, nos termos do artigo 8º, inciso III, da
Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240,
alínea "a", da Lei n.º 8.112/1990), é ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos
para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da
categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos. 3. A Universidade detém
personalidade jurídica própria e autonomia financeira, sendo responsável pelo
pagamento da remuneração de seus servidores, o que lhe permite responder aos termos
da demanda. 4. O abono de permanência tem natureza remuneratória e integra a base
de cálculo do adicional de férias, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990. (TRF4
5012386-72.2017.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO
CAMINHA, juntado aos autos em 04/04/2019) 

Tendo em vista que a sentença prolatada encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ e dos Tribunais Federais, mantenho-a pelos próprios fundamentos
nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária
que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso da parte ré.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001609457v2 e do código CRC d61c0e4e. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001101-14.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELZI DAS GRACAS DA FONSECA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de benefício assistencial LOAS,
indeferido na via administrativa em razão da renda familiar ser superior a ¼ do salário
mínimo.

A sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, pelo
fundamento de ausência do interesse processual (evento 44).

Recorreu a parte autora requerendo a anulação da r. sentença para
reconhecimento do interesse de agir e/ou a reforma do julgado para deferimento do pleito
(evento 60).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no caso em
tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem julgamento
do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“ (...) Vê-se que no indeferimento o INSS destaca que não houve cumprimento da
exigência nos termos dos documentos exigidos, não sendo possível a análise e emissão
de parecer social.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob regime de repercussão geral, que a ausência de
prévio requerimento administrativo no sentido da concessão de benefício previdenciário
caracteriza ausência de interesse de agir, conforme entendimento que já prevalecia na
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jurisprudência. Afinal, a concessão do benefício não ocorre de ofício pelo INSS,
dependendo sempre de requerimento do interessado, razão pela qual não se configura
lesão ou ameaça a direito antes de sua apreciação pela autarquia.

Ficam excetuadas apenas as hipóteses nas quais há entendimento notório da autarquia
em sentido contrário à pretensão do segurado, bem assim nos casos de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício, o que não é o caso presente.

O pedido buscado na via judicial deve ser objeto de análise por parte do INSS e para que
isso aconteça o segurado deve juntar toda a documentação pertinente.

Sendo assim, com razão o INSS ao alegar a falta de interesse de agir,
por indeferimento forçado na via administrativa - ausência de juntada de documentos
essenciais.”

Compulsados os autos, contudo, verifica-se que a parte autora atendeu à
exigência da Autarquia Previdenciária para juntada de documentos no processo
administrativo, como se vê às fls. 10/11 e 32/39 do PA (evento 40).

Ao contrário do exposto na r. sentença de piso, houve manifestação de
mérito por parte do INSS que indeferiu o pedido da requerente sob o fundamento de ser a
renda familiar superior ao previsto em lei (evento 40, PROCADM6, fl. 41).  

Assim, tem-se que o ponto nodal do caso em tela é o enquadramento ou não
do núcleo familiar da autora no critério de miserabilidade necessário para a concessão do
benefício.

Cumpre ressaltar que o interesse processual é configurado quando a parte
tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na hipótese em exame, tendo a Autarquia se manifestado expressamente
em sentido contrário à pretensão da segurada, resta demonstrada a existência de lesão
ou ameaça de lesão a direito apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

Desta feita, tendo o Juízo de piso deixado de analisar o mérito da causa,
mostra-se necessária a anulação da sentença com retorno dos autos à Vara de origem para
que não haja supressão de instância.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária.

Por estes fundamentos, voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-
LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida no presente feito e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001611981v2 e do código CRC 4ed9ed88. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001838-77.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIZA DA VITORIA BARCELLOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão de benefício
assistencial (LOAS).  

A sentença julgou improcedente o pedido, em razão da renda do grupo
familiar ser superior ao limite legal (evento 21).

Recorreu a parte autora, requerendo a reforma do julgado para
reconhecimento da miserabilidade e consequente concessão do benefício (evento 27). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à
prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e
aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Eis o que preceitua a Constituição da
República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

5001838-77.2021.4.02.5006 500001613257 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 350



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 242/315

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo
veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja
aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio
legislatoris). A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP,
rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações
promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto,
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

(...)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência
médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei nº 12.435,
de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o
direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

(...)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente
ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão
computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)
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Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de
30.11.1998)"

No caso concreto, trata-se a autora de pessoa idosa que contava a idade
mínima exigida (65 anos) da data da DER (01/12/2020).

Resta verificar, assim, se a requerente possui ou não meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, nos termos do recurso
apresentado.

A r. sentença de piso fundamentou o julgado nos seguintes termos:

“(...) Analisando a verificação das condições socioeconômicas da requerente (evento 11),
observa-se que o grupo familiar é composto, em tese, por 02 membros: a Autora e o
filho Claudio, 38 anos de idade.

Verifico pelo Sistema CNIS que o filho Claudio exerce o mesmo vínculo empregatício
formal desde 2009 e recebe renda variável em torno de R$ 1.200,00 por mês (evento 6,
OUT2).

Desta forma, afere-se em concreto que a renda per capita familiar é superior a ¼ do
salário-mínimo vigente no ano do requerimento administrativo[1].

É certo que o critério legal pode ser flexibilizado, conforme abalizado pela mais recente
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, o benefício em questão foi instituído
visando alcançar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, sem as condições
mínimas de garantir a própria subsistência, não devendo se confundir dificuldade
financeira com estado de miserabilidade. 

E da análise dos autos observa-se que a família vive em residência alugada, em bom
estado de conservação, guarnecida por vários eletrodomésticos e móveis em razoável
estado, o que denota a presença de uma condição geral acima do critério de
miserabilidade exigido por lei para concessão do LOAS.

Desta forma, entendo que NÃO merece prosperar o pleito autoral. (...)”

 

Pois bem. Como bem assentado em sentença, observa-se de plano que a
renda familiar per capta é superior a ¼ do salário mínimo (chegando a superar,
inclusive, a marca de ½ salário mínimo). Para além disso, não foi comprovado qualquer
gasto extraordinário apto a demonstrar risco à subsistência.

Cabe salientar que o local onde a demandante reside é incompatível com um
cenário de miserabilidade (evento 11, CERT2).
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À vista do exposto, restou evidenciado que o caso em tela encontra-se fora
do contexto de extrema vulnerabilidade econômica e que a moldura social na qual está
inserida a requerente não é consideravelmente precária a ponto de ensejar a concessão
do benefício ora pleiteado, não restando comprovado que a parte autora não possua meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça ora deferida, caso mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001613257v2 e do código CRC 5d4890e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018318-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODETE MARQUES DA SILVA PAZ (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento, desde 26/11/2018, do benefício
de prestação continuada (BPC-LOAS) ao idoso, por não possuir condições de se manter
ou de ser mantido por sua família. A autora requer ainda a anulação do débito de
R$22.674,39 (vinte e dois mil, seiscentos setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
em seu nome.

Sentença (ev. 27 c/c 42): julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexistente
o débito apurado pelo INSS referente ao benefício da autora, mas julgando improcedente
o restabelecimento do benefício.

Recurso Inominado – autora (ev. 46): requer a reforma da sentença, a fim de obter o
benefício pleiteado na exordial.

Recurso Inominado – INSS (ev. 51): requer a reforma da sentença a fim de que seja
permitida a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela parte autora.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas públicas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos
deficientes físicos (art. 203 da CF). Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal, o inciso V do art. 203 da CF veicula norma de eficácia limitada (conforme
dispuser a lei), isto é, consiste em preceito cuja aplicabilidade requer lei regulamentadora.
A regulamentação veio com a edição da Lei n.º 8.742/1993 (RE 315.959-3).

O art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 prevê a concessão do benefício de prestação continuada,
no valor de um salário-mínimo, "à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família".
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O § 2º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define pessoa com deficiência "aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Nos termos do § 10 da Lei
n. 8.742/1993, considera-se impedimento de longo prazo, que integra a definição de
pessoa com deficiência, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. No
mesmo sentido, a Súmula nº. 48 da TNU estabelece o seguinte: “para fins de concessão
do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência,
que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser
aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua
cessação”.

O § 3º do art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 define o critério de renda (hipossuficiência
financeira) para que a pessoa com deficiência e o idoso possam ter direito ao benefício, a
saber: "renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo". No entanto, deve-se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 567.985 (Tema n.º 27 de Repercussão Geral), concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3º do art. 20, da Lei n.º 8.742/1993, a fim de permitir
que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado “incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”, para além do critério
objetivo (renda per capita).

Nesses termos, ainda que ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é
possível ao juiz verificar se as circunstâncias do caso concreto denotam o estado de
hipossuficiência que justifica a concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se
manifestou o STJ, no julgamento do REsp 1.112.557 (Tema n.º 185 dos recursos especiais
repetitivos).

Além disso, sabe-se que no enfrentamento do tema representativo de controvérsia n.º 122
("saber se o atendimento do critério objetivo da renda para a concessão do benefício
assistencial pode ser afastado por outros meios de prova."), a TNU definiu que "o critério
objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-
mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada
por outros elementos de prova." (TNU, Pedilef n. 5000493-92.2014.4.04.7002). Essa
orientação também é seguida pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 907.081).

Destaque-se, ainda, que para os fins do § 3º do art. 20 (definição de renda familiar
mensal), “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (art. 20, § 1º, da Lei
n.º 8.742/1993), não cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a
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incluir, na aferição do critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve
ser definido a partir da interpretação restrita do disposto" pela norma de regência
(inteligência da tese do Tema N.º 73 da TNU).

Pois bem. No caso em tela, a r. sentença de primeiro grau no sentido de que a parte autora
não teria comprovado o estado de miserabilidade, nos seguintes termos:

No que se refere ao critério objetivo de aferição da miserabilidade previsto
na LOAS – renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo – verifica-se das informações
prestadas pela autora (Evento 6), bem como da certidão exarada pelo Oficial de Justiça,
em cumprimento do mandado de verificação determinado pelo Juízo (Evento 16), que a
parte autora, atualmente com 68 anos de idade, casada, desempregada, mãe de duas
filhas (Valéria Sabrina da Silva e Alyne Christyna da Silva Paz), reside com seu marido,
Sr. Hugo de Souza Paz (65 anos de idade, aposentado por invalidez) e a filha Aline
Cristina da Silva Paz (28 anos de idade, desempregada).

O grupo familiar reside em imóvel próprio, edificado em alvenaria,
cobertura de telha de amianto, piso de cerâmica, paredes internas e externas pintadas,
com pontos de infiltração, composta por sala, dois quartos (sendo um suíte), banheiro,
cozinha, área de serviço e varanda, em bom estado de habitabilidade. Os bens que
guarnecem a residência são de uso comum e apresentam bom estado de conservação.

No tocante às despesas domésticas habituais, afirma-se que são gastos em
média R$ 1.170,52 (mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo: R$
104,00 (cento e quatro reais) com energia elétrica, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) com
água encanada, R$ 40,00 (quarenta reais) com telefone, R$ 19,52 (dezenove reais e
cinquenta e dois centavos) com serviços póstumos, R$ 200,00 a R$ 250,00 (duzentos a
duzentos e cinquenta reais) com medicamentos, R$ 400,00 a R$ 450,00 (quatrocentos a
quatrocentos e cinquenta reais) com supermercado, R$ 120,00 a R$ 150,00 (cento e vinte
a cento e cinquenta reais) com feira, R$ 12,00 (doze reais com água encanada), R$ 70,00
(setenta reais) com gás de cozinha, além que gastos com vestuário, e outros gastos
imprevisíveis.

Dos documentos juntados aos autos à comprovação dos gastos habituais,
infere-se, especialmente das contas de água e de energia elétrica não haver qualquer
informação de débitos com essas concessionárias. Infere-se, ainda, pagamento de
telefonia fixa e serviços póstumos. No que concerne aos gastos com medicamentos,
observo que embora tenha sido apresentada as prescrições médicas no ano de 2018, em
meses diferentes, não foi juntado aos autos comprovantes dos gastos relatados, tampouco
informação de que eles não são fornecidos pelo Governo.

A renda do grupo familiar advém exclusivamente da aposentadoria por
invalidez recebida pelo marido da autora, no valor um salário mínimo. No pormenor,
destaco que a foto da fachada da residência da autora, informa que no local vende-se
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chup-chup natural no valor de R$ 1,00 (um real). Contudo, a renda auferida pelo
trabalho informal como vendedor(a) de chup-chup, sequer foi informado pela autora, de
maneira que, a meu ver, a renda do grupo familiar não se resume ao benefício por
incapacidade recebida pelo marido da autora.

Ademais, consoante se infere do CNIS das filhas da autora, ambas são
contribuinte individual, efetuam recolhimento junto ao RGPS sobre o valor de um salário
mínimo (Evento 26). Fato não esclarecido ante à informação de desemprego de ambas
na petição constante do Evento 6.

O grupo familiar não é contemplado por nenhum programa assistencial do
Governo.

A análise social não permite reconhecer o direito ao benefício assistencial
aqui pleiteado, pela subsidiariedade da responsabilidade estatal, nos termos dos arts.
229 e 230, Constituição Federal.

Com efeito, sabe-se que um dos objetivos da assistência social, previstos na
Constituição Federal de 1988, está na garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Assim, os elementos de provas acostados aos autos não demonstram que a
autora apresenta situação de vulnerabilidade social, nem que seus familiares não
tenham condições de garantir a sua manutenção, com o mínimo indispensável para a
sua subsistência.

No caso em apreço, é possível constatar que, não obstante se trate de uma
família simples, aparentemente pobre e que eventualmente possua as dificuldades
próprias do cotidiano - como a maioria das famílias brasileiras - não se pode tratar o
benefício assistencial como complementação de renda.

Quanto às necessidades relativas a medicamentos, sabe-se que o governo,
através de suas políticas públicas, ora fornece tais medicamentos gratuitamente, ora
subsidia seus valores, como correntemente veiculado pela mídia oficial.

Deste modo, considerando-se que não há quadro de efetiva miserabilidade
da parte autora, o pedido acerca do restabelecimento do benefício assistencial não
merece guarida, salientando que, caso haja agravamento da atual situação fática, pode
o requerente postular, administrativamente, novo benefício.

Compulsados os autos, destaco que foi realizada perícia socioeconômica em 11/02/2019,
cujos resultados estão no evento 16.
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Dos documentos (ev. 16), depreende-se que o grupo familiar é composto por três pessoas
(autora, filha e marido). No que tange ao benefício de aposentadoria por incapacidade
permanente, recebido por Hugo (marido da autora) cabe esclarecer que com o advento da
Lei n.º 13.982/2020, que inseriu os parágrafos 14 e 15 no art. 20 da LOAS, os valores
relativos a benefício assistencial ou previdenciário cuja renda mensal não ultrapasse um
salário mínimo, percebidos por membro da família idoso (com mais de 65 anos) ou
portador de deficiência, não serão computados no cálculo da renda per capita. No mesmo
sentido se manifestaram o STJ, na solução de seu Tema Repetitivo N.o 640, e o o STF, no
enfrentamento do Tema N.o 312 da Repercussão Geral.

Como o benefício de Hugo é de um salário mínimo e ele já possui 68 anos, aplicam-se
tais dispositivos. 

Perante esse cenário, convém ao juízo, com arrimo no entendimento fixado pela TNU na
solução de seu Tema Representativo N.º 122, apreciar as demais circunstâncias do caso
concreto e examinar se realmente subsiste o quadro de subsistência ensejador do BPC –
isto é, se os elementos dos autos não depõem contra a presunção relativa aferida das
alegações da parte.

Foi comprovado que os despesas mensais essenciais da unidade familiar não superam a
renda percebida pelo marido da autora. Foram desconsideradas despesas não essenciais
como serviços póstumos, além dos medicamentos obtidos pela rede particular de saúde,
visto que a autora não apresentou comprovantes dos gastos relatados, tampouco
informação de que eles não são fornecidos pelo SUS.

Assim, observa-se que a renda declarada é suficiente para custear essas despesas
essenciais e possibilitar uma vida digna, sendo que a referida situação socioeconômica
não justifica a intervenção do Poder Público mediante a concessão do benefício
assistencial pleiteado.

Quanto ao débito em face do INSS, compreendo que é inviável a devolução dos valores
recebidos de boa-fé pela segurada, a título de benefício previdenciário, considerada sua
condição de hipossuficiência e a natureza alimentar da verba. Para garantir a tutela da
segurada, ao encontro do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, é necessária a
relativização das normas contidas nos arts. 115, II, da Lei nº 8.213/91, e 154, § 3º, do
Decreto nº 3.048/99. (Nesse sentido: TRF-2 - AC: 01149347420154025101/RJ 0114934-
74.2015.4.02.5101, Relator MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de
Julgamento: 02/12/2020, 2ª TURMA ESPECIALIZADA; TRF-4 - AG
50244726420194040000 5024472-64.2019.4.04.0000, Relator OSNI CARDOSO FILHO,
Data de Julgamento: 01/08/2019, QUINTA TURMA). Por isso, não merece acolhimento
o pedido da Autarquia.
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Sem condenação em custas. Condeno a recorrente (autora) vencida ao pagamento de
honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de
justiça deferida.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001626983v5 e do código CRC 94d2e949. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5039161-34.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: HELIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da
sentença que declarou a inexistência de obrigação tributária que imponha ao autor
o recolhimento de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos a título de férias indenizadas/não gozadas na condição de trabalhador portuário
avulso (via OGMO/ES), bem como condenou a União a restituir os valores
indevidamente recolhidos a esse título.

Alega a recorrente que no caso específico dos autos não há prova de que o
autor não tenha gozado das férias por necessidade do serviço ou que tenha sido impedido
de gozar das férias, motivo pelo qual requer a reforma da sentença com o julgamento de
improcedência do pedido, ou sua anulação a fim de que seja comprovada a não fruição
das férias por necessidade de serviço. Argumenta que os portuários possuem direito ao
descanso semanal remunerado e às demais garantias previstas para o trabalhador
empregado, bem como que o julgado incorreu em violação às teses fixadas na Súmula nº
125 do STJ e no julgamento do Tema nº 98 da TNU.

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Acerca da matéria tratada nos autos, observo que a Constituição Federal, no
art. 7º, XXXIV, garante igualdade de direitos entre os trabalhadores avulsos e empregados
com vínculo permanente.

É sabido que o trabalhador portuário avulso não possui vínculo
empregatício com as empresas para as quais presta serviços, nem com o Órgão Gestor de
Mão de Obra (OGMO), podendo trabalhar nos dias e horas que escolher, desde que
observada a escala de rodízio determinada pelo OGMO. Nessa espécie de prestação de
trabalho não há, portanto, vínculo empregatício e relação de subordinação entre o
trabalhador e o empregador.

Entretanto, a Lei n° 5.085/66 garante ao avulso o direito às férias anuais
remuneradas, da seguinte forma:
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"Art. 2º As férias serão pagas pelos empregadores que adicionarão, ao salário normal do
trabalhador avulso, uma importância destinada a esse fim.

Art. 3º Os sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais agirão como
intermediários, recebendo as importâncias correspondentes às férias, fiscalizado o
preenchimento das condições, legais e regulamentares, aquisitivas do direito, e efetuando
o pagamento das férias aos trabalhadores, sindicalizados ou não, que fizerem jus a elas."

Verifica-se, assim, que a legislação determina que o empregador pague as
férias ao trabalhador avulso em pecúnia, de forma adicional ao salário normal.

Quanto à natureza da verba recebida a título de férias, observo que a
jurisprudência do E. STJ entende que o fato do trabalhador portuário avulso não possuir
vínculo empregatício ou relação de subordinação com o OGMO ou com as empresas para
as quais presta serviço não retira a natureza indenizatória das parcelas recebidas a
título de férias não gozadas, uma vez que o direito a férias anuais remuneradas advém
de lei, assim como a previsão de seu recebimento em pecúnia por impossibilidade de
fruição normal.

Neste sentido, trago decisão recente do E. STJ, prolatada pelo relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, publicada em 25/02/2021, no sentido de que os valores
pagos a título de férias não gozadas aos trabalhadores portuários avulsos não constituem
hipótese de incidência de Imposto de Renda, ante à patente característica indenizatória
das parcelas. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1703223 - ES (2017/0261419-7) DECISÃO Trata-se de recurso
fundado no CPC/73 manejado pela Fazenda Nacional com fundamento no art. 105, III, a,
da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim
ementado (fl. 531): 

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL: PORTUÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - FÉRIAS
NÃO GOZADAS - ABONO PECUNIÁRIO - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA EXTRA
PETITA OU ULTRA PETITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A verba recebida
pelos portuários decorrente de férias não gozadas possui natureza indenizatória, pois
nesse caso não há geração de rendas ou acréscimos patrimoniais, mas, sim, uma
reparação, em pecúnia, pela perda de um direito garantido constitucionalmente - art. 7º,
XVII, CF/88-, razão pela qual não constitui fato gerador do imposto de renda. II - O
abono pecuniário - art. 143 da CLT - é verdadeiramente verba indenizatória, porquanto
destinada a ressarcir o empregado de um direito ao descanso de que o mesmo não chegou
a usufruir e que beneficiou o empregador, pelo que não constitui fato gerador do imposto
de renda. III - Em homenagem ao principio da adstrição, consubstanciado no art. 460 do
Código de Processo Civil, é defeso ao juiz conceder além ou coisa diversa do pedido pelo
autor, sob pena de julgamento extra petita ou ultra petita. IV - Para a fixação da verba
honorária, deve ser levada em conta a responsabilidade que todo advogado assume
perante o seu cliente, seja a causa de grande ou de pequeno valor, sendo o valor da causa
um dos parâmetros a ser considerado, assim como o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme determinação do § 3º do art. 20 do
CPC. V - Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. 
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Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 545/549). 

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 535, II, do
CPC/73, 43, do CTN, 1º, 2º, 3º e 4º da Lei n.º 5.085/60 e 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 do
Decreto n.º 80.271/77. Sustenta, em síntese: (I) tese de negativa de prestação
jurisdicional; e (II) a incidência do Imposto de Renda sobre os valores pagos aos
trabalhadores avulsos a título de férias. 

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. 

Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por
isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz
contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na
Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 -
relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 -- devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). 

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535. II, do CPC/73, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 

Destaca-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls. 526/527): 

[...] Nesse passo, transcrevo, inicialmente, trechos da sentença, relativamente à parte em
que merece ser mantida, verbis: "Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de inépcia
da petição inicial em razão da ausência de documentos que comprovem a existência dos
fatos alegados pelo autor. Entendo não assistir razão à União quanto à
imprescindibilidade da juntada de todos os documentos referentes aos recolhimentos
efetuados pelos substituídos, uma vez que o pretendido se resume simplesmente à
verificação da existência de obrigação tributária no que tange ao imposto de renda sobre
as verbas recebidas a título de férias não gozadas, bem como do respectivo abono
pecuniário, resultante da conversão de um terço do período de férias. No que concerne às
verbas referentes a férias não gozadas, ou seja, indenizadas, em razão da necessidade do
serviço, é assente na jurisprudência o entendimento de que não estão sujeitas à incidência
do imposto de renda, por seu caráter indenizatório. Aliás, a Súmula 125 do STJ dispõe,
verbis: 'O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeita
à incidência do imposto de renda'. Note-se, que no presente caso, a ré alega não estar
configurada a hipótese prevista na Súmula 125/STJ, pois no caso dos trabalhadores
portuários, o período trabalhado durante as férias funciona como uma faculdade e não
uma necessidade do serviço, o que descaracterizaria qualquer caráter indenizatório de tal
remuneração. O Sindicato -autor alega que os substituídos (trabalhadores portuários)
'não gozam férias em decorrência da escassez de mão-de-obra especializada na
atividade por eles desempenhada, o que, a seu ver, caracteriza a necessidade do serviço.
Entretanto, não houve comprovação por parte da União, que referido trabalho portuário,
durante as férias, não é necessário e sim facultativo. Mesmo que assim fosse, não há
dúvidas acerca da natureza indenizatória da verba recebida a título de férias não
gozadas, pois nesse caso, não há geração de rendas ou acréscimos patrimoniais, mas,
sim, uma reparação, em pecúnia, pela perda de um direito. Com efeito, as férias são um
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direito do trabalhador (art. 7º, XVII, CF/88), e destinam- se ao seu descanso, após certo
período de trabalho. Pode-se falar, então, que, no caso de férias não gozadas, ocorre um
dano ao trabalhador, devendo esse prejuízo ser ressarcido pelo causador, no caso, o
empregador, mediante pagamento de uma indenização. Nessa ordem de raciocínio, não
resta dúvida de que as férias não usufruídas pelo trabalhador, seja ele empregado ou
avulso, tem, sim, cunho indenizatório, pelo que não constitui fato gerador do imposto de
renda. [...] 

Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que os valores pagos a título de férias não
gozadas aos trabalhadores portuários avulsos, não constituem hipótese de incidência de
Imposto de Renda, ante o patente caráter indenizatório das parcelas. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO-INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E RESPECTIVO TERÇO
(1/3) ADICIONAL DE FÉRIAS POR TRABALHADOR AVULSO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA: RESP. 1.111.223/SP, REL. MIN. CASTRO
MEIRA, DJE DE 04.05.2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA 386 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em
violação ao art. 535 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que não incide Imposto de Renda sobre as importâncias pagas a título de conversão em
pecúnia de férias não gozadas e respectivo terço constitucional por trabalhador portuário
avulso. 3. Essa orientação jurisprudencial está em conformidade com a Súmula 386 do
STJ e o entendimento firmado pela Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.223/SP (Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 4.5.2009), submetido ao regime de que
trata o art. 543-C do CPC. 4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.
(AgRg no REsp 1157510/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015) 

TRIBUTÁRIO. NÃO-INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS
IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO
GOZADAS POR TRABALHADOR AVULSO. 1. Este Tribunal Superior firmou sua
jurisprudência no sentido de que não incide Imposto de Renda sobre as importâncias
pagas a título de conversão em pecúnia de férias não gozadas por trabalhador portuário
avulso. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.114.982/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 21.10.2009; REsp 1.128.412/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe de 26.2.2010; AgRg no REsp 1.118.170/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJe de 29.4.2010; REsp 1.148.781/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 29.4.2010; AgRg no REsp 1.154.951/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 3.5.2010. Essa orientação jurisprudencial está em conformidade com a Súmula
386/STJ e o entendimento firmado pela Primeira Seção, por ocasião do julgamento do
REsp 1.111.223/SP (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 4.5.2009), submetido ao regime de
que trata o art. 543-C do CPC. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1210024/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe 12/11/2010) 
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ANTE O EXPOSTO, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Sérgio Kukina Relator 

(STJ - REsp: 1703223 ES 2017/0261419-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Publicação: DJ 25/02/2021)

 

Nesse mesmo sentido, trago à colação outros julgados do E. STJ que
reforçam a ideia de não incidência do IR no caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRABALHADOR
AVULSO. PORTUÁRIO. FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO REFERIDO IMPOSTO. PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há de se falar em omissão no acórdão, quando a
questão jurídica foi suficientemente examinada, inclusive no concernente às
especificidades do pagamento das férias, convertidas em pecúnia, aos trabalhadores
avulsos portuários, em comparação com o pagamento da mesma parcela, realizado aos
trabalhadores em geral. II. Os valores pagos a título de conversão de férias em pecúnia,
aos trabalhadores portuários avulsos, não constituem hipótese de incidência de imposto
de renda, porquanto revelam natureza indenizatória e não remuneratória. Multifários
precedentes do STJ (REsp 1.148.781/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 29/04/2010; AgRg no REsp 1.154.951/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/05/2010). III. Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 665878/BA, Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
T2, Data do Julgamento 16/04/2015);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. IMPOSTO
DE RENDA DE PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE. VERBAS RECEBIDAS A
TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO STJ 08/08. 1. No que se refere à suposta malversação dos arts. 165,
458 e 535 do CPC, observa-se que a parte recorrente apenas afirmou padecer de vícios o
acórdão combatido, sem apontar com precisão quais seriam eles. Desta forma, incide a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF, por analogia. 2. A Corte a quo decidiu
a lide em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que
não incide imposto de renda sobre os valores percebidos pelo empregado a título de férias
indenizadas, em vista do seu caráter indenizatório. O presente tema foi objeto do regime
estatuído pelo art. 543-C, do CPC (recurso repetitivo), por ocasião do julgamento pela
Primeira Seção do STJ do REsp 1.111.223/SP, da relatoria do Ministro Castro Meira,
(DJU 4.5.2009). 3. É firme a orientação firmada por ambas as turmas integrantes da
Primeira Seção no sentido de que "o caráter eventual da prestação laboral do
trabalhador avulso não lhe retira direitos próprios conferidos aos demais trabalhadores
regidos pela CLT, tanto que a Constituição Federal determinou sua equiparação com os
demais trabalhadores figurantes do art. 7º, caput e inciso XVII. (REsp 1128412/RS,
Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 26.02.2010). No mesmo sentido,
citam-se, ainda, os seguintes julgados: AGRESP 1154951/RS, Primeira Turma, rel.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 3/5/2010; RESP 1148781/RS, Segunda Turma, rel.
Ministro Castro Meira, DJe 29.4.2010;RESP 1118170/RS, rel. Ministro Hamilton
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Carvalhido, DJe de 29.4.2010; AgRg no REsp 1114982/RS, Segunda Turma, rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 21/10/2009. 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no
REsp 1.145.562/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 06/08/2010);

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO
INEXISTENTE. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 125 DO STJ. 1.
Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. No caso,
houve expresso debate sobre a não incidência do imposto no caso de trabalhador
portuário avulso. 2. Nos termos da jurisprudência, não incide imposto de renda sobre a
indenização de férias não gozadas e sobre o respectivo terço constitucional, inclusive nos
casos de trabalhador portuário avulso. Precedentes: AgRg no REsp 1114982/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/10/2009 e REsp 1128412/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.02.2010. 3. Isso porque, "o caráter eventual da
prestação laboral do trabalhador avulso não lhe retira direitos próprios aos demais
trabalhadores regidos pela CLT, tanto que a Constituição Federal determinou equiparar-
lhes aos demais trabalhadores no art. 7º, caput e inciso XVII" (REsp 1128412/RS, de
relatoria da. Min. Eliana Calmon). 4. No mesmo sentido, a Súmula 125/STJ, preconiza:
"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não esta sujeito a
incidência do imposto de renda". 5. Recurso especial não provido" (STJ, REsp
1.148.781/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010).

Vale destacar que, embora os precedentes supracitados digam respeito
especificamente à não incidência de imposto de renda sobre parcelas de férias não
gozadas e terço constitucional, verifica-se que o STJ afirma em tais julgados o viés
indenizatório dessas verbas devidas ao trabalhador portuário avulso, visto que a
peculiaridade das atividades por ele desenvolvidas não lhe afastaria os direitos conferidos
às demais categorias de trabalhadores. Assim, na esteira do entendimento firmado pela
Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 200651510508248 e PEDILEF
200783005363531), cabe estender aos trabalhadores portuários avulsos o direito à
não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas relativas às férias não
gozadas e o respectivo 1/3 constitucional, por terem essas verbas caráter indenizatório.

No caso dos autos, o autor trouxe anexo a sua inicial (Evento 1, OUT5) o
extrato dos salários de contribuições efetuados desde o ano de 2016 até 2021
demonstrando que recebeu o valor referente às férias durante todos os meses do ano,
sobre os quais houve incidência do IR e INSS na grande maioria das vezes. 

Tal documento revela, neste caso concreto, que a parte recebia suas férias
por meio de conversão em pecúnia, mensalmente, e não em razão (e na ocasião) de
fruição das férias, o que denota sua natureza indenizatória, convindo reiterar, nesta
oportunidade, a posição do STJ no sentido de que "Os valores pagos a título de
conversão de férias em pecúnia, aos trabalhadores portuários avulsos, não constituem
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hipótese de incidência de imposto de renda, porquanto revelam natureza indenizatória e
não remuneratória." (AgRg no AREsp 665878/BA, Relator(a) Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, T2, Data do Julgamento 16/04/2015).

Desse modo, considero comprovado pelo aludido documento que o autor
não gozou de férias e que as recebeu em pecúnia, por meio dos valores acrescidos em sua
remuneração, motivo pelo qual sobre a rubrica não deve incidir o IR ou o INSS.

Ainda que assim não fosse, observo que a não fruição das férias se dá pela
natureza especialíssima do trabalho realizado, não havendo como assegurar ao
avulso/portuário o direito de gozo e fruição de férias regulares. Por isso, se estende às
férias dessa peculiar categoria profissional a presunção de que estão continuamente
sendo indenizadas, ainda que pagas parcelada e antecipadamente.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS. TRABALHADOR AVULSO E
PORTUÁRIO. 1. "Com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático,
deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da
sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é
de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo
máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova" (AI nos Embargos de
Divergência em REsp 644.736-PE, DJ de 27/08/2007). 2. O marco inicial da prescrição é
a data da incidência do IRPF sobre o efetivo pagamento da parcela em debate (férias +
adicional de um terço) e se renova, no caso, mensalmente, por ocasião de cada
recebimento. 3. Está consolidado na jurisprudência que as férias indenizadas constituem
verbas isentas de IRPF. 4. Não há duvidas de que a profissão está regulamentada, bem
como que pela própria natureza especialíssima do trabalho realizado, justamente por não
haver empregador contínuo, do qual se possa exigir observância às regras da CLT, não
há como se assegurar ao avulso/portuário o direito de gozo e fruição de férias regulares.
Também por esse motivo, se estende às férias dessa peculiar categoria profissional a
presunção de que estão continuamente sendo indenizadas, ainda que pagas parcelada e
antecipadamente. 5. O caráter eventual da prestação laboral do trabalhador avulso não
lhe retira direitos próprios conferidos aos demais trabalhadores regidos pela CLT, tanto
que a Constituição Federal determinou sua equiparação com os demais trabalhadores
figurantes do art. 7º, caput e inciso XVII. (STJ, AgRg no REsp 1154951/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 03/05/2010). 6. Apelação e remessa oficial
desprovidas. (AC 0003912-19.2009.4.01.3300, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ
ROCHA (CONV.), TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 09/12/2011 PAG 953.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO (RE 566.621/RS). TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO. VERBAS
PAGAS A TÍTULO DE FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Nas ações ajuizadas após 09/06/2005,
aplica-se a prescrição quinquenal (RE 566.621). 2. O art. 7º, inciso XXXIV, da CF/88
conferiu "igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente
e o trabalhador avulso". Já a Lei n. 5.085/66 reconhece aos trabalhadores avulsos o
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direito a férias. 3. O caráter eventual da prestação laboral do trabalhador avulso não lhe
retira direitos próprios conferidos aos demais trabalhadores regidos pela CLT, tanto que
a Constituição Federal determinou sua equiparação com os demais trabalhadores
figurantes do art. 7º, caput e inciso XVII e XXXIV. Precedentes do STJ e desta Corte. 3.
Portanto, os trabalhadores avulsos portuários possuem, como os demais trabalhadores,
mesmo considerando as peculiaridades da prestação laboral, direito ao pagamento de
férias não gozadas e respectivo terço constitucional. 4. "É indevida a incidência de
imposto de renda sobre os valores pagos ao trabalhador portuário avulso a título de
férias não gozadas e o respectivo terço constitucional, em face da sua natureza
indenizatória" (AC 0004835-45.2009.4.01.3300/BA, Rel. Desembargadora Federal
Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 p.542 de 13/03/2015). 5. Apelação e remessa oficial
parcialmente providas para impor a prescrição quinquenal. (AC 0014048-
75.2009.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1
- SÉTIMA TURMA, e-DJF1 09/12/2016 PAG.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 1. Aplicabilidade dos arts. 3º e 4º da Lei
Complementar nº 118/2005, relativamente às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.
Extinção do direito de pleitear as parcelas recolhidas anteriormente aos cinco anos que
antecedem a propositura da ação. 2. O fato de que o TPA (trabalhador portuário avulso)
não possui vínculo empregatício ou relação de subordinação com o OGMO (órgão gestor
da mão-de-obra) ou com as empresas para as quais presta serviço não retira a natureza
indenizatória das parcelas recebidas a título de férias indenizadas. 3. Reconhecido o
direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos
monetariamente pela Taxa SELIC. (TRF4, APELREEX 5002676-39.2010.4.04.7208,
SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos
em 21/06/2011)

Por fim, observo que a UNIÃO repetiu no recurso inominado os mesmos
argumentos já utilizados na contestação, sem trazer aos autos qualquer fato novo ou
argumento capaz de infirmar as conclusões expostas pelo Juízo a quo. Desta forma,
mantenho a sentença prolatada.

União isenta de custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
“caput”, da Lei 9.099/1995.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso da parte ré.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001616064v2 e do código CRC 4a16aec3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:58 

5039161-34.2021.4.02.5001 500001616064 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 352



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 259/315

5039161-34.2021.4.02.5001 500001616064 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 352



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 260/315

RECURSO CÍVEL Nº 5003641-76.2022.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FABIANO BEZERRA DO AMARAL (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face da
sentença que reconheceu a natureza remuneratória da verba denominada Abono de
Adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (Abono PCR), paga pela Petrobrás como
estímulo à opção pelo novo Plano de Carreira, julgando improcedente o pedido de
repetição do valor do Imposto de Renda incidente sobre tais valores.

Alega o recorrente, em síntese, que o Abono em questão não representa
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não deve se enquadrar entre as hipóteses de
incidência do IRPF, pugnando pelo provimento da demanda inicial.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se sobre a natureza jurídica (indenizatória ou
remuneratória) do Abono PCR.

Acerca da matéria, observo que o Imposto de Renda incide sobre fatos que
resultem no recebimento de "renda e proventos de qualquer natureza" - art. 153,
inciso III, da Constituição Federal.

A renda é conceituada pelo CTN como sendo "o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos", enquanto que os proventos são considerados
como sendo "acréscimos patrimoniais" não compreendidos no conceito de renda.

No que tange às isenções do imposto de renda, o art. 6º da Lei
nº 7.713/1988 e o art. 14 da Lei nº 9.468/1997 especificam as hipóteses de verbas
indenizatórias sobre as quais ele não incide, incluindo, entre elas, a indenização e o aviso
prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por
lei, ajuda de custo, pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito público a
servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento
voluntário e outros.

Interpretando os dispositivos legais acima citados, o Superior Tribunal de
Justiça firmou o seguinte entendimento:
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TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA -
ART. 43 DO CTN - VERBAS: NATUREZA INDENIZATÓRIA x NATUREZA
REMUNERATÓRIA. 1. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial
(art. 43 do CTN). 2. A jurisprudência desta Corte, a partir da análise do art. 43 do CTN,
firmou entendimento de que estão sujeitos à tributação do imposto de renda, por não
possuírem natureza indenizatória, as seguintes verbas: a) 'indenização especial' ou
'gratificação' recebida pelo empregado quando da rescisão do contrato de trabalho por
liberalidade do empregador; b) verbas pagas a título de indenização por horas extras
trabalhadas; c) horas extras; d) férias gozadas e respectivos terços constitucionais; e)
adicional noturno; f) complementação temporária de proventos; g) décimo-terceiro
salário; h) gratificação de produtividade; i) verba recebida a título de renúncia à
estabilidade provisória decorrente de gravidez; e j) verba decorrente da renúncia da
estabilidade sindical. 3. Diferentemente, o imposto de renda não incide sobre: a) APIP's
(ausências permitidas por interesse particular) ou abono-assiduidade não gozados,
convertidos em pecúnia; b) licença-prêmio não-gozada, convertida em pecúnia; c) férias
não-gozadas, indenizadas na vigência do contrato de trabalho e respectivos terços
constitucionais; d) férias não-gozadas, férias proporcionais e respectivos terços
constitucionais, indenizadas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho; e) abono
pecuniário de férias; f) juros moratórios oriundos de pagamento de verbas indenizatórias
decorrentes de condenação em reclamatória trabalhista; g) pagamento de indenização
por rompimento do contrato de trabalho no período de estabilidade provisória
(decorrente de imposição legal e não de liberalidade do empregador). 4. Hipótese dos
autos em que se questiona a incidência do imposto de renda sobre verbas pagas pelo
empregador em decorrência da renúncia do período de estabilidade provisória levada a
termo pelo empregado no momento da rescisão do contrato de trabalho. 5.Embargos de
divergência não providos. (Pet 6.243/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 13.10.08).

É importante registrar que "interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção" (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de
incidência do tributo em questão, não importa o nomen iuris atribuído à verba recebida,
mas sim a sua natureza jurídica (art. 3º, § 4º, da Lei nº 7.713/1988).

Por oportuno, a impossibilidade de o IR incidir sobre indenizações é um
entendimento já consolidado na jurisprudência do STJ:

"A indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a
propriedade é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a
título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. (...) Não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de
indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial." (Tese firmada pela
1a. Seção do STJ no julgamento do REsp 1.116.460, Tema Repetitivo n. 397, j.
09.12.2009, Rel. Luiz Fux, referendando a Súmula 39 do extinto TFR)

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do Imposto de Renda." (Súmula 125 do STJ).

"O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito
ao imposto de renda." (Súmula 136 do STJ).
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"A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não
está sujeita à incidência do imposto de renda." (Súmula 215 do STJ).

A natureza compensatória do valor do Abono decorre da constatação de que
essa quantia procura estimular a adesão dos trabalhadores celetistas a regime jurídico
menos vantajoso para eles, reduzindo custos trabalhistas arcados pela Petrobrás na
condição de empregadora/contratante.

A principal característica das verbas remuneratórias (ou salariais) é revelada
por sua habitualidade (RE 565.160 – Tema 20) e, ao mesmo tempo, pela sua finalidade,
qual seja, a de servir como contraprestação pelo trabalho prestado em decorrência do
contrato de trabalho. 

 No caso em exame, contudo, verifica-se no documento juntado a inicial
(evento 1, CHEQ5) que o pagamento do abono PCR pelo empregador se deu em parcela
única, no valor de R$ 12.993,82, havendo menção expressa de não ser incorporado ao
salário (evento 1, OUT12). 

Outra característica das verbas indenizatórias é a redução de direitos.
Quanto ao ponto, pode-se referir o avanço de nível remuneratório pelo critério de
desempenho, que, conforme o regime que a empresa buscava superar, ocorria a cada 12 e
18 meses. Com a oferta do Abono, a Petrobrás pretendeu estimular a optação por um
novo regime, no qual esse avanço de nível só aconteceria a cada 12 meses.

Nesse contexto fático, resta evidente que a natureza indenizatória do
Abono PCR, deste modo, não se justificando a incidência de imposto de renda sobre a
verba, visto que o valor do Abono não representa efetivo acréscimo patrimonial para o
empregado que por ele opta.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. ABONO PCR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRPF. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Nos termos de reiterada jurisprudência superior, à qual esta Turma Recursal se
encontra perfeitamente alinhada, o imposto de renda não incide sobre verbas
indenizatórias, por não representarem efetivo acréscimo patrimonial. 2. O valor do Abono
de Adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (Abono PCR) visa a compensar a
redução de direitos proposta pelo empregador ao empregado celetista que a ele adira;
tem natureza indenizatória, não implicando aumento patrimonial tributável. 3. Por
conseguinte, não incide IRPF sobre o valor do Abono PCR. (TRF4 – 5ªTR, RI 5000723-
34.2020.4.04.7129/RS, DJ 31/08/2020)

TRIBUTÁRIO. ABONO PCR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRPF. NÃO
INCIDÊNCIA. 1. Nos termos de reiterada jurisprudência superior, à qual esta Turma
Recursal se encontra perfeitamente alinhada, o imposto de renda não incide sobre
verbas indenizatórias, por não representarem efetivo acréscimo patrimonial. 2. O valor
do Abono de Adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (Abono PCR) visa a
compensar a redução de direitos proposta pelo empregador ao empregado celetista que
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a ele adira; tem natureza indenizatória, não implicando aumento patrimonial tributável.
3. Por conseguinte, não incide IRPF sobre o valor do Abono PCR. (TRF4, 5ªTR do RS,
RI 5011516-22.2020.4.04.7100, Relatora JOANE UNFER CALDERARO, julgado em
31/08/2020)

Diante de todo o exposto, entendo que merece reforma a sentença para
deferimento do pleito autoral.

Custas ex legis. Sem condenação ao pagamento da verba honorária ante o
provimento do recurso.

Pelo exposto, VOTO por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, reformando a sentença de piso para JULGAR PROCEDENTE o pedido e
DECLARAR a inexigibilidade do imposto de renda sobre a parcela paga a título de
Abono de Adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (Abono PCR),
DETERMINANDO a repetição do IR eventualmente incidente sobre referida verba
atualizado pela SELIC desde o recolhimento indevido, nos termos da fundamentação
supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001616037v2 e do código CRC b1cd661a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:45 

5003641-76.2022.4.02.5001 500001616037 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 353



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 264/315

RECURSO CÍVEL Nº 5009574-64.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LUCINEIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da União Federal objetivando o
cancelamento de CNPJ aberto irregularmente em nome da parte autora mediante fraude,
bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de tal ato.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (evento 16).

Recurso apresentado pugnando pela improcedência do pleito ou redução do
valor arbitrado.

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A r. sentença de piso dirimiu a lide pelos seguintes fundamentos:

“Reconheço que não há motivo para intervenção do Poder Judiciário no que diz respeito
ao pedido para cancelamento do CNPJ. Isso porque tal CNPJ já foi cancelado em sede
administrativa, antes do ajuizamento desta ação. O documento administrativo
correspondente pode ser utilizado para comprovar o cancelamento perante outras
empresas.   

Passo a analisar o pedido indenizatório. Como a Receita cancelou o CNPJ, entendo que
houve reconhecimento da ocorrência de fraude na expedição do mesmo. E se houve
fraude, houve falha no mecanismo de segurança correspondente. E tal falha tem natureza
jurídica de ato ilícito, a teor do art. 186 do CC. Por sua vez, tal ato ilícito gerou dano,
pois a autora encontra-se registrada como devedora em orgãos/empresas que utilizaram
o CNPJ fraudado. 

Como o dano foi oriundo do ato ilícito, houve nexo de causalidade. A ocorrência de
fraude é classificada como ato de terceiro, que tem a mesmo regramento do caso fortuito.
Entretanto, tal fraude é evento sensível à atividade de expedição do CNPJ. Isso porque
presume-se análise administrativa adequada da documentação correspondente, antes da
expedição do CNPJ. Logo, o fortuito em tela é classificado como "fortuito interno", eis
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que relacionado à própria atividade em si, e não rompe o nexo de causalidade. Por fim,
não há de se falar em culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva a teor do §6º do
art. 37 da CR/88.”

Analisando detidamente os autos, observa-se que a própria área
administrativa reconheceu a irregularidade ocorrida na abertura fraudulenta de CNPJ em
nome da requerente, tendo inclusive admitido a existência de falhas operacionais nos
procedimentos internos, a saber:

“(...) 5. É fato que a partir de 08/02/2010 foram implementadas medidas pelo Comitê
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios (CGSIM) que, entre outras, passaram a dispensar o envio de
documentos à Junta Comercial, implicando a inexistência de atos contratuais com
assinaturas a serem examinadas para fins de autenticidade de autoria, o que tornou
vulnerável o processo de legitimidade na constituição de MEIs.” (evento 8, ANEXO3, fl.
26)

Assim, diante dos elementos do processo, entendo como comprovada a tese
alegada na inicial de conduta irregular da parte ré que não apresentou a esperada
segurança no serviço prestado (abertura de CNPJ), o que acarretou diversos transtornos à
parte autora como débitos fiscais, impedimento de certidão negativa junto à Receita
Federal etc, gerando o dever de indenizar pelos danos causados nos termos do art. 37, §6º
da CF/88.

Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-
se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento
adotado pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ 30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos
morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da
exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a
condenação exemplar e suportável". 

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o
descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve
servir também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da
requerida, e que por outro lado, deve-se evitar o enriquecimento ilícito da vítima,
reduzo a indenização fixada na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar
que atende aos objetivos acima delineados.

Sem custas nem verba honorária, ante o provimento parcial do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte ré, reformando a sentença apenas para fixação dos
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação
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supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001618097v3 e do código CRC adf0b015. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002315-12.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR (RÉU)

RECORRIDO: BIANCA SOUZA TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da r.
sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais
decorrentes do adiamento de concurso público (evento 15).

A recorrente sustenta, em síntese, que o ato supostamente lesivo foi
resultado das circunstâncias vivenciadas em razão do agravamento da pandemia originada
pelo novo coronavírus (COVID-19) e buscou, acima de tudo, manter a integridade e
saúde da população, além da lisura e tratamento isonômico dos candidatos. Requer,
portanto, a limitação dos danos materiais a despesas com ligação direta aos fatos
(transporte, deslocamento e estadia), exclusão ou redução da indenização por danos
morais e aplicação de juros variáveis da poupança (evento 21).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que o ato de cancelamento da prova, em si,
poderia constituir-se em exercício regular de direito da entidade organizadora. Contudo,
no caso dos autos, a maneira como isto ocorreu se insere no abuso de direito - qual seja,
realização pela parte requerida do cancelamento da prova apenas no dia da sua
realização, em que pese sua ciência há pelo menos um mês antes das circunstâncias
invocadas para tanto -, a caracterizar o ato ilícito para fins de responsabilidade civil.

Mesmo diante da notória situação de pandemia e de todas as evidentes
consequências daí advindas para a realização de evento com grande contingente de
pessoas, entre candidatos e colaboradores (fiscais, aplicadores de prova, dentre outros), o
Núcleo de Concursos da UFPR não agiu com a necessária prudência para verificação em
tempo hábil do cumprimento de todas as condições de segurança necessárias.

Isso porque, previamente, o Núcleo de Concursos da UFPR tinha
conhecimento do número de candidatos e da necessidade de vistoria de todos os
espaços, não cabendo escusa em razão de alegada entrega tardia da relação das escolas, já
que deveria ter adotado medidas para obtenção de tais dados antecipadamente.
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Ademais, não se pode admitir o argumento de que teria havido
um brutal  e repentino agravamento da pandemia, visto que tal fato — agravamento
no número de casos e óbitos — já vinha ocorrendo nos últimos meses no Estado do
Paraná, conforme mencionado pela própria ré, o que impõe reconhecer que a UFPR
através de seu Núcleo de Concursos expôs milhares de candidatos de forma desnecessária
aos riscos justamente por conta da pandemia de COVID-19 ao suspender a realização
da prova horas antes do previsto, momento em que muitos já haviam se deslocado
de outros municípios (inclusive fora do Estado do Paraná) para a realização da prova.

Outrossim, tendo sido a ré notificada algumas semanas antes da data
prevista para o certame, através de recomendação conjunta do Ministério Público do
Trabalho, Defensoria Pública do Estado do Paraná, Procuradoria Regional do
Trabalho e Defensoria Pública da União, acerca da necessidade de adoção de uma série
de medidas administrativas sem as quais restaria impossibilitado prosseguimento do
concurso, deveria ter suspendido o mesmo para regularização das pendências. Ao
contrário, a parte ré manifestou-se, em relação ao pedido dos órgãos acima de
prorrogação da prova, garantindo o cumprimento das exigências necessárias (evento 1,
ANEXO5).

Dessa forma, houve falha da Administração ao suspender e adiar a
realização da prova do concurso apenas algumas horas antes do previsto para sua
realização, estando demonstrados, portanto, o nexo de causalidade e a situação lesiva.

Dano material

A autora, residente na cidade de Pinheiros/ES, efetuou inscrição no
concurso e realizaria a prova em 21/02/2021 na cidade de Curitiba, pretendendo, a título
de dano material, a restituição dos valores gastos.

Digno de nota registrar que a Turma Recursal do Estado do
Paraná, julgando casos análogos em oportunidades anteriores, já assentou entendimento
no sentido de que "a anulação de concurso público em razão de falha da administração
pública gera o dever de indenizar os gastos com transporte, deslocamento e estadia".
Nesse sentido:

EMENTA - ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO.  
1. A anulação de concurso público em razão de falha da administração pública gera o
dever de indenizar os gastos com transporte, deslocamento e estadia.  
2. A hipótese descrita não configura dano moral, nem mesmo com fundamento na teoria
da perda de uma chance, a justificar indenização a tal título.    
(5013304-76.2017.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora
MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018)
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Aliás, a própria recorrente aduz em sua peça de defesa que a indenização
deveria se limitar aos gastos com transporte, deslocamento e estadia, motivo pelo qual
não merece reparo a sentença visto que condenou a parte ré apenas ao ressarcimento do
valor referente a passagens aéreas e hospedagem.

Dano moral

No tocante aos danos morais, observa-se que o ato irregular da requerida
causou transtornos graves que vão além do mero aborrecimento pois, além do abalo
psicológico pela quebra de expectativa com o cancelamento da prova apenas horas antes
do previsto, ainda expôs a candidata a uma viagem em meio à pandemia, colocando em
risco a saúde do mesmo desnecessariamente.

Todavia, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando que a
indenização se por um lado não pode dar causa a enriquecimento ilícito da vítima, por
outro deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da
requerida, convindo anotar que no caso dos autos não houve comprovação de danos
morais outros além daqueles intrínsecos ao fato, entendo como razoável o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), patamar que atende aos objetivos acima delineados.

Por fim, quanto aos índices e termo a quo dos juros de mora, assevero que
em 20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

Ressalto, ainda, que de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil
Brasileiro, os juros de mora incidem desde a citação inicial.

Sem custas nem verba honorária, ante o provimento parcial do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte ré, reformando a sentença apenas para fixação dos
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dos juros de mora desde a
citação, consoante critérios estipulados no artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação
dada pela Lei 11.960/09, nos termos supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001631697v2 e do código CRC 8b7e91e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008183-74.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL CARPANEDO DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré alegando omissão e
contradição no julgado quanto aos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais
suscitados, dentre eles: prova cancelada devido às condições de biossegurança, 2ª onda de
pandemia, ausência de dano moral in re ipsa etc (evento 38).

VOTO

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

No caso dos autos, não se verifica a existência de omissão ou contradição
conforme alegado pela parte embargante. O acórdão embargado fundamentou de forma
suficiente e clara o reconhecimento dos danos materiais e morais causados pela
conduta falha da parte ré, refutando o cerne dos argumentos aduzidos em sede de
contestação.

Ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão e entenda que as questões suscitadas sejam incapazes de infirmar a conclusão
adotada.

Constata-se no presente feito que a parte ré pretende, na verdade, rediscutir
o mérito da causa por meio de embargos de declaração, pretensão inadmissível através da
via eleita.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito,
os elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento,
nos termos do art. 1.025 do novo CPC. 

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento aos
embargos de declaração da parte ré.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001609626v2 e do código CRC ef145274. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5030087-53.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ZENILDA BARRETO NOVAIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de pensão por morte ante a existência
de união estável.

A sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, pelo
fundamento de ausência do interesse processual (evento 24).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma da r. sentença para
reconhecimento do interesse de agir referente a parcelas retroativas, tendo em vista o
deferimento do benefício na via administrativa em data diversa da DER original (evento
29).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no caso em
tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem julgamento
do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“ (...) Nestes autos, a parte autora busca a concessão de benefício de pensão por morte,
DER 04.08.2020.

A autora não compareceu à justificação administrativa (evento 15). 

Intimada para justificar sua ausência ao referido ato, a autora manifestou-se nos autos,
mas não apresentou nenhum elemento que pudesse ter-lhe impedido de comparecer. Com
efeito, na petição do evento 23, a autora limita-se a reiterar seu alegado direito ao
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benefício postulado.

Pois bem. 

O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando
verificada a ausência de interesse processual, pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, em atenção ao que dispõe o art. 485, IV e
VI, do CPC.

Saliento que, in casu, não se aplica o § 1º, do art. 485, do CPC, prescindindo de
intimação pessoal, na medida em que não cuida de hipótese de extinção por abandono,
mas, repise-se, de desinteresse na tutela jurisdicional.

Em sendo assim, considerando que a parte autora não tem efetivo interesse de agir,
nada resta ao Juízo senão pôr fim ao processo desde logo.”

Verifica-se que a r. sentença julgou extinto o feito diante do não
comparecimento da demandante em Justificação Administrativa determinada pelo Juízo
no despacho inicial (evento 3).

Contudo, conforme informado pela parte autora antes da prolação da
sentença (evento 23) e em sede de recurso, a realização do procedimento de Justificação
agendado para o dia 14/10/2021 (evento 15) soa inócua, haja vista que a pensão por morte
já havia sido deferida em 08/12/2020 (evento 40, OUT4), restando apenas analisar o
direito às prestações vencidas desde a DER original (04/08/2020) com base nos
documentos presentes nos autos.

Conforme bem apontado pela recorrente, não está em discussão o direito da
autora ao benefício, mas apenas o termo inicial do mesmo, motivo pelo qual não merece
prosperar a conclusão de ausência de interesse processual.   

Cumpre ressaltar que o interesse processual é configurado quando a parte
tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na hipótese em exame, tendo a Autarquia Previdenciário concedido a
pensão por morte em data posterior ao requerimento administrativo efetuado, resta
demonstrada a existência de lesão a direito apta a legitimar a intervenção do Poder
Judiciário, o que não fica descaracterizada pelo simples não comparecimento a
Justificação Administrativa determinada de maneira padronizada.

Desta feita, tendo o Juízo a quo deixado de analisar o mérito da causa sem
justo motivo, mostra-se necessária a anulação da sentença com retorno dos autos à Vara
de origem, sob pena de supressão de instância.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária.
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Por estes fundamentos, voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença proferida no presente feito e
determinar o retorno dos autos à Vara de origem, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001628967v3 e do código CRC ae68502b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000292-96.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: WILLI DO NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de pensão por morte,
indeferido na via administrativa em razão da não comprovação de dependência.

A sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, pelo
fundamento de ausência do interesse processual (evento 15).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para deferimento
do pleito (evento 19).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no caso em
tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem julgamento
do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“ (...) exigência do prévio indeferimento não é apenas uma exigência formal, mas sim
uma garantia de que o Judiciário somente vai atuar quando houver necessidade – e isso
somente ocorre quando o segurado colabora com o INSS, não abandona o requerimento
administrativo e apresenta todos os documentos que embasam o seu pedido.

Diferente do que restou sustentado por meio da exordial, o requerimento administrativo
foi realizado por Alaíde do Nascimento, mãe dos autores da presente ação e ex-cônjuge
do instituidor, em nome próprio, não sendo razoável afirmar que a declaração constante
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no processo administrativo (ev. 1 – procadm4, fl. 4) indicava que, em verdade, a
genitora atuava em nome dos filhos, pois não há qualquer menção no requerimento
administrativo e, à época, ambos já haviam atingido a maioridade.

Por ter requerido o benefício em nome próprio e por estar separada do instituidor há
mais de 05 (cinco) anos, o benefício lhe foi indeferido por não ter comprovado a
qualidade de dependente (ev. 1 – procadm4, fl. 27).

À luz dessas considerações, no que diz respeito ao pagamento dos valores devidos à título
de pensão por morte rural aos filhos do instituidor, autores da presente ação, evidencia-se
que não houve pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária.

Assim, a ausência de necessidade do provimento jurisdicional desafia a extinção do
processo.”

Compulsados os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora. A
apresentação de declaração no bojo do processo administrativo afirmando estar separada
do segurado falecido (evento 1, PROCADM4, fl. 04), bem como a juntada das certidões
de nascimento dos filhos do de cujus mostram-se suficientes para caracterizar o interesse
de agir destes em relação ao pedido de pensão por morte.

O fato de não ter o INSS analisado devidamente o requerimento na via
administrativa não pode ser utilizado em desfavor dos autores, mesmo porque a
Autarquia Previdenciária possui o dever de conceder o melhor benefício cabível quando
provocada.

Outrossim, houve manifestação de mérito por parte do réu em sede de
contestação (evento 9).  

Cumpre ressaltar que o interesse processual é configurado quando a parte
tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na hipótese em exame, tendo a Autarquia se manifestado expressamente
em sentido contrário à pretensão da segurada, bem como tendo deixado de analisar
corretamente o requerimento apresentado na via administrativa em relação aos
dependentes menores existentes, resta demonstrada a existência de lesão ou ameaça de
lesão a direito apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

E tendo o Juízo de primeiro grau deixado de analisar o mérito da causa,
mostra-se necessária a anulação da sentença com retorno dos autos à Vara de origem para
que não haja supressão de instância.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária.
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Por estes fundamentos, voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença proferida no presente feito e
determinar o retorno dos autos à Vara de origem, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001641117v3 e do código CRC 1820485d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002754-23.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MAURENI RODRIGUES GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de Pensão por Morte.

A sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por
indeferimento da inicial (evento 8).

Recorreu a parte autora requerendo a anulação da r. sentença para
prosseguimento regular do feito (evento 11).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que o artigo 5º da lei 10.259/01 prevê a
interposição de recurso apenas em face de sentença definitiva, sendo que o autor, ora
recorrente, insurgiu-se em face da sentença extintiva.

Contudo, tendo em vista que o não conhecimento do inominado no caso em
tela acarretaria negativa de jurisdição, faz-se necessária a análise do mesmo.

Pois bem.

Observa-se que a r. sentença de piso julgou extinto o feito, sem julgamento
do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“ (...) Conforme os despachos iniciais, fundamentados nos arts. 38-B e 106 da Lei
8213/91, na Instrução Normativa INSS nº 101/2019, na Nota Técnica Conjunta nº 01/
2020 – CLIPR/CLISC/CLIR da Justiça Federal do Paraná, e na jurisprudência
colacionada, foi determinada a intimação da parte autora para juntar aos autos, sob pena
de extinção do processo sem conhecimento de mérito, autodeclaração (também
exigida administrativamente - link fornecido no despacho) e tabela (com modelo também
fornecido no próprio despacho) referente à prova documental produzida, na qual os
documentos juntados devem ser correlacionados ao(s) período(s) de trabalho alegado(s).

A determinação não foi cumprida no prazo assinado.
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Consoante prescreve o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

De acordo com o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao juiz, na forma do art. 321,
determinar que a parte autora emende ou complete a demanda quando verificar carências
capazes de prejudicar o julgamento de mérito, determinação que in casu foi levada a
efeito mas não veio a ser atendida.”

Compulsados os autos, contudo, verifica-se que a parte autora atendeu
parcialmente à exigência feita pelo Juízo de piso, juntando aos autos sua autodeclaração
de exercício rural no evento 6 e deixando de apresentar a tabela exigida correlacionando
os períodos rurais pleiteados com eventual prova material.

Contudo, entendo que a tabela proposta não pode ser considerada como
documento indispensável à propositura da ação nos termos preconizados pelo CPC.
Apesar de se mostrar diligência extremamente útil do ponto de vista procedimental, na
medida em que permitiria uma análise mais célere dos períodos controvertidos, a sua
ausência não impossibilita o julgamento do mérito, havendo nos autos elementos
probatórios suficientes para subsidiar a análise da causa, ainda que necessária eventual
complementação (mediante produção de prova oral, por exemplo).

Desta feita, mostra-se necessária a anulação da sentença com retorno dos
autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária.

Por estes fundamentos, voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-
LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida no presente feito e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001618278v2 e do código CRC d886fe4c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001023-20.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NATALICIO GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão do benefício
previdenciário de pensão por morte.  

A sentença julgou improcedente o pedido por ausência da qualidade de
segurada da instituidora da pensão na data do óbito (evento 34).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma da sentença para julgar
procedente o pedido sob o fundamento de que a de cujus teria mantido sua qualidade de
segurada em virtude do exercício de atividade rural (evento 38). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Alega o recorrente, em síntese, ser dependente de ALVINA FURTADO,
falecida em 15/04/2018, e que embora a sentença tenha considerado a perda da qualidade
de segurado antes do óbito, a extinta teria permanecido trabalhando em regime de
economia familiar até o seu falecimento, o que teria o condão de preservar a qualidade de
segurada.

O ponto controvertido no caso em tela, portanto, é o exercício de atividade
rural pela falecida até a data do óbito.

Observa-se que a r. sentença analisou detidamente a questão, nos seguintes
termos:

“(...) Com o intuito de comprovar a qualidade de segurado especial, a parte autora
colacionou aos autos os seguintes documentos: Certidão de casamento com o autor, em
15/12/1972, constando a profissão dele como lavrador; Carteira de Filiação
da falecida ao Sindicato dos trabalhadores Rurais (05/11/1992) e um documento de
contribuição ao sindicato dos trabalhadores Rurais (02/02/1994).

Cumpre registrar que o INSS, apresentou contestação em momento oportuno, sendo o
direito do devido processo legal e a ampla defesa plenamente respeitado pelo
contraditório.
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Com intuito de aferir se a Sra. ALVINA FURTADO exerceu atividade laborativa, na
condição de trabalhadora rural, até o momento do óbito, designou-se audiência de
conciliação, instrução e julgamento.

Nela, três testemunhas arroladas pelo autor foram inquiridas. Elas foram unânimes ao
afirmar que a Sra. ALVINA exerceu atividade campesina. Contudo, há muitos
anos sofreu um acidente, o qual deixou sequelas em seu braço.

Após esse fato, a instituidora do benefício deixou a atividade rural e passou a exercer
tarefas domésticas.

Do processo administrativo consta requerimento de benefício de amparo social ao
deficiente formulado pela Sra. ALVINA em 1996. Portanto, é possível concluir que seu
acidente ocorreu aproximadamente naquela época.

Diante das informações prestadas pelas testemunhas, bem como da data provável de seu
afastamento das atividades rurais, vê-se ter ocorrido a perda da qualidade de segurada
da instituidora do benefício.”

Conforme exposto no julgado recorrido, observa-se que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram categóricas ao afirmar que a sra. Alvina Furtado teria sofrido um
acidente que resultou na impossibilidade de exercer as atividades campesinas.

Vale dizer que o recorrente não apresentou qualquer fato ou argumento novo
capaz de infirmar as considerações expostas na sentença guerreada, limitando-se a repetir
as teses já ventiladas ao longo do feito e rechaçadas no julgado.

Deste modo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, caso mantidas as
condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC.

Isto posto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001637405v3 e do código CRC d1c126b7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001731-38.2018.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: LIEMAR CAITANO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: ELIETE CAITANO DE SOUSA (AUTOR)
RECORRIDO: GLICERIA CAITANA DE SOUSA (AUTOR)

RECORRIDO: SONIA MARIA DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA BOSKYVISKY (AUTOR)
RECORRIDO: MARIA DAS DORES DE SOUZA COUTINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão do benefício
previdenciário de pensão por morte.  

A sentença julgou procedente o pedido ante a comprovação da união estável
alegada (evento 110).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
pleito (evento 119). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, observo que a data de óbito do instituidor da pensão, sr.
Honorato Filho Neto, se deu em 25/12/2017, data em que ainda não estavam em vigor as
alterações promovidas pela Lei nº 13.846/2019.

Outrossim, observa-se que o ponto nodal no caso em tela é a comprovação
de união estável entre a parte autora e o instituidor da pensão, sendo os demais requisitos
(qualidade de segurado e óbito) incontroversos.

Observa-se que há nos autos documentação hábil a constituir início razoável
de prova material acerca da união estável, a saber: comprovantes de residência em
comum (evento 16, DOC1 e evento 16, DOC2); contrato de adesão ao plano de saúde
clínica de todos, no qual consta a autora como dependente do falecido (evento 15,
DOC1, fl. 30/33); Certidão emitida por pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo
atestando que foi realizado o casamento religioso da autora com o falecido em
29/07/1961 (evento 15, DOC1, fl. 28)..
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Corroborando a prova material, foi realizada Justificação Administrativa na
qual foram colhidos depoimentos seguros e convincentes de testemunhas ratificando o
convívio da demandante com o instituidor da pensão como se casados fossem até a data
do óbito. 

Ademais, vale dizer que o recurso apresentado é de caráter genérico,
limitando-se a reproduzir o motivo de indeferimento administrativo sem apresentar
qualquer elemento ou argumento novo capaz de infirmar as conclusões da sentença, a
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei
9.099/95.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55
da Lei 9.099/95.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001637555v2 e do código CRC 9c4b5f1b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031476-10.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA INES ESCOBAR FURTADO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão do benefício
previdenciário de pensão por morte.  

A sentença julgou improcedente o pedido por ausência da qualidade de
segurado do de cujus (evento 34).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma da sentença para julgar
procedente o pedido sob o argumento de que o período de graça deve ser contado a partir
do término do recebimento do seguro desemprego ou do pagamento de verbas rescisórias
(evento 50). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Alega a parte autora, em síntese, ser dependente na qualidade de
companheira de IZAU PINTO DOS SANTOS, o qual faleceu em 02/11/2015, e que
embora a r. sentença de piso tenha considerado a perda da qualidade de segurado do de
cujus antes do óbito, o falecido em período de graça até a data do falecimento.

Observa-se que a sentença dirimiu a lide quanto ao ponto controvertido com
base na seguinte fundamentação:

“(...) Com relação à qualidade de segurado do instituidor, vejo que a autora apresentou
sentença homologatória de acordo trabalhista firmado entre seu companheiro e a
empresa MONTH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP, na qual ficou
determinado o ato de baixa do contrato de trabalho na CTPS do reclamante com data de
25 /11/2013.

Nesse caso, se houve extinção do vínculo empregatício em 25/11/2013, o falecido se
manteve filiado ao RGPS até 15/01/2015 (art. 15, II, da Lei dos Benefícios), ou seja, na
época do evento morte ele não era segurado do RGPS. A propósito, somente por zelo,
ressalvo desde já que não cabe à autora a alegação de que o extinto fazia jus à extensão
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do período de graça por estar desempregado (§ 2º), visto que as testemunhas ouvidas no
INSS afirmaram que momento do seu falecimento ele se encontrava trabalhando
como free lance de segurança em uma padaria.

Sendo assim, o falecido deveria ter efetuado recolhimentos na condição de contribuinte
individual. Como não verteu as devidas contribuições, não época do óbito ele não possuía
mais a condição de segurado.”

Conforme bem asseverado na sentença, o último vínculo empregatício do
instituidor do benefício se deu no período de 01/04/2010 a 25/11/2013, conforme
anotação em sua CTPS e sentença trabalhista (evento 1, CTPS10 e OUT11).

Assim, em que pese as alegações recursais de que o termo inicial para
contagem do período de graça seria a data de implemento do acordo trabalhista ou mesmo
o término do recebimento de seguro desemprego, observa-se que o marco a ser
considerado deve ser a data da última contribuição vertida/último vínculo
empregatício.

O fato de o empregador ter cumprido com suas obrigações patronais
tardiamente não induz na prorrogação da qualidade de segurado do empregado. E como já
exposto no julgado de primero grau, não houve a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas em lei aptas a estender o período de graça.

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05
(cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001636558v3 e do código CRC 9f630330. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021687-84.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARCELE CHAGAS PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a condenação do INSS à concessão do benefício
previdenciário de pensão por morte.  

A sentença julgou procedente o pedido ante a comprovação da união estável
alegada (evento 24).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
pleito (evento 31). 

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, observo que a data de óbito do segurado instituidor da pensão,
sr. PAULO RUBENS SANTOS CARDOSO JUNIOR, se deu em 22/02/2018, data em
que ainda não estavam em vigor as alterações promovidas pela Lei nº 13.846/2019.

Outrossim, observa-se que o ponto nodal no caso em tela é a comprovação
de união estável entre a parte autora e o de cujus, à época do óbito, sendo os demais
requisitos incontroversos.

Sabe-se, a teor do que dispõe o Enunciado de n. 340 da súmula da
jurisprudência do STJ, que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

Sendo assim e tendo ocorrido o evento gerador do benefício (morte) antes
das alterações legislativas acerca da comprovação de união estável por meio de prova
material, deve prevalecer o entendimento anteriormente esposado pela Turma Nacional
de Uniformização através da Súmula nº 63, in verbis:

"A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde
de início de prova material." (Enunciado n. 63 da TNU).
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A r. sentença de piso caminhou no mesmo sentido quanto à possibilidade de
reconhecimento da relação de companheirismo com base apenas em prova oral:

“ (...) O casal teve dois filhos em comum, respectivamente nascidos em 19/2/2001 e em
4/4/2003 (evento 1, PROCADM7, fls. 39 e 41). O INSS não questionou propriamente a
existência da união estável, mas considerou que a união estável estava rompida na
época do óbito de Paulo.

A união estável pode ser demonstrada com prova exclusivamente testemunhal. A lei
vigente na data do óbito só exigia início de prova material para comprovação de tempo
de serviço (art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91). O regulamento não pode criar restrição sem
base na lei. Por isso, não se aplica o art. 22, § 3º, do Decreto nº 3.048/99. Questão
pacificada na Súmula nº 63 da Turma Nacional de Uniformização: “A comprovação de
união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova
material”. A Medida Provisória nº 871 alterou a redação do § 5º do art. 16 da Lei nº
8.213/91, passando a condicionar a prova da união estável a início de prova material
contemporâneo, proibindo a prova exclusivamente testemunhal. A medida provisória
entrou em vigor em 18/1/2019, após o óbito do segurado. A norma legal não pode ser
aplicada retroativamente. A pensão por morte é regulada pela legislação vigente na data
do óbito.

A diligência externa promovida pelo INSS é nula, porque foi produzida unilateralmente
por servidor da própria autarquia sem prévia notificação da autora para acompanhá-la.
Não foi respeitado o contraditório. A prova unilateralmente produzida por uma das
partes ofende o devido processo legal. Ademais, o relatório do servidor do INSS não
identifica as pessoas que teriam declarado a separação do casal. O servidor deveria ter
qualificado as testemunhas e reduzido a termo os depoimentos colhidos. Sem a
observância de tais formalidades, o relatório do pesquisador não se qualifica como uma
fonte de prova, mas apenas como um parecer subjetivo. 

Em contraposição à impressão pessoal do pesquisador do INSS, as testemunhas ouvidas
em juízo confirmaram, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, que o casal
mantinha convivência com aparência de casados há muitos anos e que não estavam
separados. Ficou provado que na época do óbito a autora ainda morava na Rua Pinto
Homem de Azevedo, embaixo da casa da sogra da autora, e só saiu de lá junto com os
dois filhos depois do falecimento de Paulo. (...)”

Se não bastasse a prova testemunhal produzida, observa-se ainda início
razoável de prova material em favor da pretensão autoral, como por exemplo
comprovante de dependência junto a plano de saúde e de residência em comum (evento 1,
PROCADM7, fls. 08/13).

Ademais, o recurso apresentado pelo INSS limitou-se a repetir os
argumentos genéricos lançados em sede de contestação.

Assim, à míngua de elementos capazes de infirmar as conclusões exaradas
na r. sentença de piso, entendo que a mesma deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
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INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55
da Lei 9.099/95.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001621996v2 e do código CRC 8c5f3c23. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000451-30.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ALEX SANDRO DE SOUZA APRIGIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da
sentença que declarou a inexistência de obrigação tributária que imponha ao autor
o recolhimento de imposto de renda obre os valores recebidos a título de folgas não
gozadas e indenizadas, bem como condenou a União a restituir os valores indevidamente
recolhidos a esse título.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que a verba é paga ao autor em
decorrência do trabalho realizado, tendo natureza real de “hora extra” ainda que recebam
denominação diversa.

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Alega o autor que não gozou das folgas fornecidas pelo empregador, que
foram pagas sob a rubrica de “folgas indenizadas”, mas que tiveram a incidência do
Imposto de Renda. Afirma que os pagamentos decorrentes do não gozo de folgas e
ausências permitidas ao trabalho têm natureza semelhante ao pagamento decorrente da
conversão de licença-prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e da conversão em dinheiro das
férias não gozadas (Súm.125/STJ).

Acerca da matéria, observo que na linha do entendimento dominante do
Superior Tribunal de Justiça a verba paga a título de indenização por folgas não gozadas
não detém natureza remuneratória, mas indenizatória, a afastar a incidência do imposto
de renda. Com efeito, no julgamento do REsp 992.813 (Rel. Ministro TEORI Albino
Zavascki, DJe de 10/03/2008), a Corte Superior esclareceu que o pagamento ao
empregado pela não utilização das folgas concedidas é equiparado à conversão em
dinheiro da licença-prêmio não gozada, a atrair, portanto, o entendimento consolidado na
Súmula 136-STJ (O pagamento de licença prêmio não gozada por necessidade do serviço
não está sujeito ao imposto de renda), in verbis: 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR OCASIÃO
DA RESCISÃO DO CONTRATO. LICENÇA-PRÊMIO. FÉRIAS VENCIDAS E
NÃOGOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FOLGAS. ABONO-ASSIDUIDADE.
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SÚMULAS 125 E 136/STJ. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES.
PRECEDENTES. 1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2.
O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de 1/3 sobre
férias tem natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7º, XVII, da Constituição e 148
da CLT, sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de renda. Todavia, o pagamento
a título de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias proporcionais, convertidas
em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando decorrente de rescisão do
contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A lei isenta de imposto de renda "a
indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido
pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela
Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e art. 6º, V, da
Lei 7.713/88). Precedentes: REsp 782.646/PR, AgRg no Ag 672.779/SP e REsp
671.583/SE. 3. Os pagamentos decorrentes do não gozo de folgas e ausências permitidas
ao trabalho (APIP) têm natureza semelhante ao pagamento decorrente da conversão de
licença prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e da conversão em dinheiro das férias não
gozadas (Súm.125/STJ). Desse modo, em observância à orientação jurisprudencial
sedimentada nesta Corte, é de se considerar tais pagamentos isentos de imposto de
renda. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 

Nesse mesmo sentido o julgamento do REsp 743.971 (Rel. Ministro TEORI
Albino Zavascki, DJe de 21/09/2009): 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DIVERGÊNCIA URISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR AO
ADVENTO DA MP 764/94. PRECEDENTES DO STF. Não incidência sobre indenização
por folgas e abono assiduidade. Precedentes. Recurso Especial Parcialmente conhecido
e, nesta parte, parcialmente provido. 

Também: 

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE - FOLGAS NÃO-GOZADAS - DIMINUIÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO. SISTEMA DE REVEZAMENTO - COMANDO DA CF/88 - ADAPTAÇÃO
DOS CONTRATOS DE TRABALHO APENAS EM AGOSTO DE 1990 - ACORDO
COLETIVO – PETROBRÁS. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - CARÁTER
INDENIZATÓRIO – HIPÓTESE DISTINTA DO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA A
DESTEMPO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE - RESSALVA DO
ENTENDIMENTO DESTE MAGISTRADO NO SENTIDO DE SUA ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 83/STJ. As verbas em debate percebidas pelos
recorrentes decorrem de indenização por folgas não-gozadas, prevista na Lei n. 5.811/72
e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto de
revezamento, com o advento da CF/88, que modificou seu regime de trabalho. O sistema
de revezamento em que laboravam os recorrentes, conhecido por 1 x 1 (um dia de
trabalho por um dia de folga), previsto no art. 2º e seguintes da Lei n. 5.811/72, a partir
da promulgação da Constituição Federal de 1988, em virtude de uma extensão dos efeitos
do inciso XIV do artigo 7º para os empregados que trabalhavam em regime de sobreaviso,
passou a ser 1 x 1,5 (um dia de trabalho por um dia e meio de folga). A Petrobrás apenas
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conseguiu adaptar os contratos de trabalho e implantar turmas de serviço de acordo com
o novo regime de trabalho dois anos após a promulgação da CF/88. Por meio de Acordo
Coletivo assinado em agosto de 1990, comprometeu-se a indenizar os períodos de folga
não-gozados por seus empregados, seguindo as disposições do art. 9º da Lei n. 5.811/72,
cuja base de cálculo seria o valor da hora-extra do turno respectivo, bem como indenizar
a supressão do adicional de sobreaviso habitualmente pago àqueles. O montante foi
acertado em parcelas mensais, pagas de 1995 a 1996, tendo essas verbas sofrido a
incidência do imposto de renda na fonte. Com efeito, o dano sofrido pelos empregados da
Petrobrás que ensejou a intitulada "Indenização de Horas Trabalhadas" está
consubstanciado justamente nos dias de folga acrescidos pela Constituição – mas não-
gozados, percepção que descaracteriza e afasta o tratamento dado ao caso dos autos até
o momento como mera hipótese de pagamento de hora-extra a destempo. A
impossibilidade do empregado de usufruir desse benefício gera a indenização, porque,
negado o direito que deveria ser desfrutado in natura, surge o substitutivo da
indenização em pecúnia. A natureza indenizatória desse pagamento não se modifica para
salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. O dinheiro pago em substituição a
essa "recompensa" não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo
patrimonial, mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por
não exercitar o direito à folga. Em conseqüência, não incide o imposto de renda sobre
essa indenização. Recurso especial improvido. (STJ- Órgão Julgador: Segunda Turma.
REsp 650080 – Relator: Ministro Humberto Martins) 

Conclui-se, assim, que as verbas percebidas pelo autor consistem em
indenização por folgas não-gozadas. Com efeito, o fato gerador do imposto de renda é
definido no art. 43 do Código Tributário Nacional, que assim estatui: 

Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; 

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. 

 

Vê-se, assim, que a situação dos autos não se enquadra na legislação
supracitada. 

A indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou
proventos de qualquer natureza. A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas
não teve por objetivo remunerar hora extra, mas sim indenizar o trabalhador pelos dias
de descanso não gozados. Ademais, a natureza indenizatória do pagamento não se
transforma em salarial diante da conversão em pecúnia desse direito. Em consequência,
não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não constituem acréscimos
patrimoniais e não se submetem ao conceito de renda, previsto nos artigos 153, III, da CF
e 43 do CTN. 
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Por fim, observo que a UNIÃO repetiu no recurso inominado os mesmos
argumentos já utilizados na contestação, sem trazer aos autos qualquer fato novo ou
argumento capaz de infirmar as conclusões expostas pelo Juízo a quo. Desta forma,
mantenho a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da
Lei 9.099/95.

União isenta de custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
“caput”, da Lei 9.099/1995.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso da parte ré.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001626538v2 e do código CRC af82d022. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005412-60.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: TAILA TIMOTEO CANDIDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de salário-maternidade
na condição de segurada especial, indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido por falta de comprovação do
exercício de atividade rural (evento 45).

Recorreu a parte autora requerendo a reforma do julgado para concessão do
benefício pleiteado (evento 49).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Postula a autora concessão do benefício de salário-maternidade pelo
nascimento de sua filha em 18/10/2018, sendo o requerimento administrativo datado de
26/09/2018 e indeferido por falta de comprovação do trabalho rural nos doze meses
anteriores ao requerimento do benefício. 

O salário-maternidade, à luz do quanto enuncia o artigo 71 da Lei 8.213/91,
será devido “à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com
início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste,
observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção
à maternidade.”

Para ter direito à percepção do benefício pleiteado, na qualidade de
segurada especial, deve-se comprovar a qualidade de segurada e o cumprimento do
período de carência, conforme a legislação de regência:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do
art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no
parágrafo único do art. 39 desta Lei; 
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(...)

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

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-
maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores ao do início do benefício.      

Ressalte-se que se considera segurado especial, dentre outros, a pessoa
física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros, explore atividade agropecuária na condição de produtor, seja proprietário,
usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais (art. 11, VII, da Lei 8.213/1991).

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

Essas regras, aplicáveis à comprovação da atividade rural, encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem como
na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola
para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da TNU,
estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.
1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger
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período anterior à data do início de prova material, desde que corroborado por prova
testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A
TNU também admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

No caso dos autos, a autora apresentou documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho rurícola no
período anterior à DER, dentre eles: certidão de casamento com base em registro
público lavrado em 25/10/2013, em que a autora e seu marido são qualificados como
lavradores (evento 1_PROCADM5, fl. 5); contrato de parceria agrícola com prazo de
vigência de 14/01/2016 a 14/07/2017 (evento 1_PROCADM5, fls. 19-25); contrato de
parceria agrícola com prazo de vigência de 11/04/2018 a 11/04/2019 (evento
1_PROCADM5, fls. 8-12).

Além disso, a prova testemunhal produzida em Juízo (evento 43) mostrou-
se convincente e harmônica com os demais elementos presentes nos autos, corroborando
o exercício de atividade rurícola pela demandante no período alegado.

Assim, entendo como comprovado o exercício de atividade rural nos doze
meses anteriores ao requerimento administrativo, fazendo jus a parte autora ao benefício
pleiteado.

Sem custas ou verba honorária ante o provimento do recurso.

Dessa forma, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a r. sentença para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
e condenar o INSS a: CONCEDER à parte autora o benefício previdenciário de Salário
Maternidade, com DIB em 26/09/2018 (DER), valor de 1 (um) salário mínimo e
duração de 120 (cento e vinte) dias; PAGAR, após o trânsito em julgado, os atrasados
acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o pagamento devido,
conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001618530v2 e do código CRC 9336c1be. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006388-64.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUMARA APARECIDA VIMERCATI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de salário-maternidade
na condição de segurada especial, indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido ante a comprovação do exercício
de atividade rural (evento 17).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
benefício pleiteado (evento 22).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Postula a autora concessão do benefício de salário-maternidade pelo
nascimento de sua filha em 18/12/2019 (evento 1, OUT2, fl. 14), sendo o requerimento
administrativo datado de 31/12/2019 e indeferido por falta de comprovação do trabalho
rural no período de carência. 

O salário-maternidade, à luz do quanto enuncia o artigo 71 da Lei 8.213/91,
será devido “à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com
início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste,
observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção
à maternidade.”

Para ter direito à percepção do benefício pleiteado, na qualidade de
segurada especial, deve-se comprovar a qualidade de segurada e o cumprimento do
período de carência, conforme a legislação de regência:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do
art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no
parágrafo único do art. 39 desta Lei; 
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(...)

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

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-
maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores ao do início do benefício.      

Ressalte-se que se considera segurado especial, dentre outros, a pessoa
física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros, explore atividade agropecuária na condição de produtor, seja proprietário,
usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais (art. 11, VII, da Lei 8.213/1991).

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

Essas regras, aplicáveis à comprovação da atividade rural, encontram-se
consolidadas na Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem como
na Súmula nº 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõem:

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”.

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola
para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

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

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da TNU,
estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.
1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger
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período anterior à data do início de prova material, desde que corroborado por prova
testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A
TNU também admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

No caso dos autos, a autora apresentou documentos capazes de
constituir início de prova material apta a corroborar o exercício de trabalho rurícola,
dentre eles: contrato de comodato rural com firma reconhecida em novembro de 2014 e
validade até 2030, INCRA da propriedade rural, notas de café beneficiado nos anos de
2016 a 2019, declaração de aptidão ao PRONAF (evento 1, ANEXO3 e PROCADM5).

Assim, considerando que o nascimento ocorreu em 18/12/2019, entendo
que a autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural nos meses de
carência anteriores ao parto, fazendo jus ao benefício.

Ademais, observa-se que o recurso do réu não teve o condão de modificar o
juízo de valor firmado pelo magistrado a quo e por esta Relatoria ratificado, não tendo
sido apresentados elementos probatórios que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
46 da Lei 9.099/95.

INSS isento de Custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55
da Lei 9.099/95.

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

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001640531v2 e do código CRC adc8239f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:49 

5006388-64.2020.4.02.5002 500001640531 .V2 JES10763© JES10763

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 26/05/2022
Pauta: 366



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 301/315

RECURSO CÍVEL Nº 5031526-36.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LAUDEZI ALVES PEIXOTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de salário-maternidade
indeferida na via administrativa pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a conceder à
autora o benefício pleiteado (evento 37.

Recorreu a parte ré requerendo a aplicação da EC 113/2021 que determina a
incidência da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda a partir de 09/12/2021
(evento 42).

Contrarrazões da parte autora pugnando pela não aplicação da referida taxa
tendo em vista que as parcelas vencidas no presente feito remontam ao ano de 2018, não
havendo que se falar em efeitos retroativos da Emenda Constitucional.

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

A partir da EC nº 113, publicada em 09/12/2021, o critério utilizado para
correção monetária e incidência dos juros de mora nas condenações que envolvam a
Fazenda Pública deve ser a taxa Selic, conforme seu art. 3º, que assim dispõe:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração
do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma
única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Contudo, a aplicação da Selic incidirá somente a partir de 09/12/2021, data
de publicação da Emenda Constitucional, sem retroatividade nos termos do art. 5º,
XXXVI, da CF e do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 1.220, in
verbis:
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“Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos
anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”.

Sem custas ou verba honorária.

Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença apenas para determinar que as
parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora (desde a citação) pelos índices
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança e de correção monetária (desde
quando devidas) pelo INPC até o início da vigência da EC 113, em 8/12/2021, a partir
de quando para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de
compensação da mora haverá a incidência da Selic, uma única vez, até o efetivo
pagamento, conforme fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001631041v2 e do código CRC 677fc077. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021297-80.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: TATIANE DAVEL CAMPOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS pedindo a reforma
parcial da sentença para que, em relação à atualização monetária e aos juros de mora, seja
aplicado o critério previsto no art. 3º da EC n. 113/2021.

2. Intimada, a autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

3. A partir da EC n. 113, publicada em 09/12/2021, o  critério de correção
monetária e juros de mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, é a taxa
Selic, conforme art. 3º, que assim dispõe: 

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração
do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma
única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

4. A aplicação da taxa Selic nos termos do art. 3ª da EC n. 113/2021 incidirá
somente a partir de 09/12/2021, data de publicação da EC n. 113/2021, sem retroatividade
(CF, art. 5º, XXXVI; STF, ADI 1.220).

5. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do INSS,
para determinar a aplicação da Selic como critério de juros de mora e correção monetária
incidente sobre os valores devidos a contar de 09.12.2021, nos termos da fundamentação.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001630707v3 e do código CRC 688ffb01. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006791-33.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GENALDO FERREIRA LEAL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de Seguro-Defeso Pescador Artesanal
indeferido na via administrativa.

A sentença julgou procedente em parte o pedido (evento 16).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para indeferimento do
pleito ante a existência de irregularidades impeditivas ao recebimento do benefício
(evento 22).

Este é o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Conforme explanado no recurso interposto, observa-se que o benefício em
questão foi bloqueado por recomendação do Ministério Público Federal após a
constatação de irregularidades nas embarcações que realizavam pesca de lagosta na
região Sul do Espírito Santo no ano de 2015, dentre as quais está inserida a
embarcação utilizada pelo autor (evento 1, ANEXO2, fl. 06).

De acordo com o texto da Recomendação exarada pelo MPF (evento 1,
ANEXO2, fls. 16/23), tem-se que foi constatada mediante fiscalização realizada pelo
IBAMA em conjunto com a Capitania dos Portos, Ministério do Trabalho e Emprego e
Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura práticas irregulares na captura de
lagosta. Foram apontadas no relatório da recomendação indícios de atividade pesqueira
em área proibida, utilização de equipamentos de captura não permitidos, além de fraudes
quanto às próprias embarcações utilizadas.

Nos termos do Decreto 8.424/2015, é obrigação do INSS proceder à
cessação do seguro-defeso quando constatadas ou informadas irregularidades por outros
órgãos, in verbis:

“Art. 6º O INSS cessará o benefício de seguro-desemprego nas seguintes hipóteses: 
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I - início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja incompatível
com a percepção do benefício; 

II - desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas
de defeso;

III - obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não contemplada no
ato que fixar o período de defeso; 

IV - suspensão do período de defeso; 

V - morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas; Ver tópico

VI - início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou assistencial
de natureza continuada, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte; Ver tópico (1
documento)

VII - prestação de declaração falsa; ou 

VIII - comprovação de fraude. 

Parágrafo único. O INSS cessará o benefício quando constatar a ocorrência de hipótese
prevista no caput ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade
pública competente.”

Assim, entendo que a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado diante
das irregularidades encontradas em auditoria realizada pelos órgãos competentes na
medida em que se “comprovou que 100% (cem por cento) da pesca de lagosta
verificada no Sul do ES, no ano de 2015, foi realizada em contrariedade à legislação”.

Vale frisar que o descumprimento da legislação ambiental vai de encontro
ao próprio espírito da norma que instituiu o período de defeso, cujo objetivo primordial é
a preservação do meio ambiente.     

Sem custas ou verba honorária ante o provimento do recurso.

Pelo exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos termos
da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001638432v2 e do código CRC 24147896. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:49 
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5007834-37.2022.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: B & N INFORMATICA LTDA

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs o presente recurso como medida de urgência contra a
decisão proferida na ação n. 5004935-66.2022.4.02.5001 (processo principal), em trâmite
no 3º Juizado Especial de Vitória, que acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela para "conceder salário-maternidade à empregada MARIA EDUARDA DA
CUNHA ALTAFIM a partir da data em que ficar provado o afastamento do trabalho após
o início da gestação; manter o benefício durante todo o período de emergência de saúde
pública decorrente da Covid-19, até o limite de 120 dias, contados a partir do 28º anterior
ao parto (art. 71 da Lei nº 8.213/91); compensar o valor do salário-maternidade quando
do pagamento das contribuições sociais, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº
8.213/91.".

1.1. Em suas razões, alega (i) a ilegitimidade do autor para figurar no polo
ativo do processo principal; (ii) a incompetência da justiça federal para processar e julgar
a demanda (iii) a ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo do processo
principal; (v) a Lei n. 14.151/2021 produz efeitos no âmbito trabalhista, não
previdenciário; (vi) as Medidas Provisórias n. 927/2020 e 10.046/2021 já previam
medidas de prevenção para os empregados, em virtude da pandemia da Covid-19, as
quais foram ampliadas com a edição da Lei n. 14.151/2021; (vii) o benefício
previdenciário de salário-maternidade encontra-se estruturado constitucionalmente e
delimitado no RGPS; (viii) o salário-maternidade, de natureza previdenciária, distingue-
se da licença-maternidade, que tem natureza trabalhista; (ix) a necessidade de se respeitar
o princípio da especialidade das normas; (x) o posicionamento do Congresso Nacional no
debate legislativo que antecedeu a edição da Lei n. 14.151/2021, no sentido de impor o
ônus pelo pagamento da remuneração da empregada afastada ao empregador; (xi) a
impossibilidade de se ampliar a proteção previdenciária sem obedecer aos princípios da
legalidade, da prévia fonte de custeio, da separação dos poderes, bem como do próprio
direito ao salário-maternidade; (xii) a inviabilidade de se fazer analogia com o art. 394-A,
§ 3º, da CLT; (xiii) a impossibilidade, à luz da Convenção Internacional da OIT n. 103, de
projeção de efeito, oriundo da Lei n. 14.151/2021, no campo previdenciário; e (xiv) a
necessidade de respeito à legalidade estrita em matéria tributária.

1.2. Ao final, requer seja admitido o presente recurso, concedendo-lhe,
liminarmente, efeito suspensivo, bem como que seja conhecido e provido, ao final, para
que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que reste indeferida a tutela provisória de
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urgência. 

2. A decisão de ev. 3 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão
impugnada até o julgamento do presente recurso.

3. O recorrido apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso do INSS.

VOTO

4. Conforme consignado na decisão de ev. 3: 

6. Nos Juizados Especiais Federais vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, excepcionando-se, conforme dito acima, apenas o caso de decisões que
deferem ou indeferem tutela provisória e medidas cautelares. Por isso, as questões
preliminares de mérito devem ser alegadas e tratadas no processo principal, porque serão
resolvidas na sentença, após cognição exauriente. Cabe ao INSS interpor recurso
inominado para rediscuti-las caso não se resigne ao entendimento adotado na sentença.

7. A decisão impugnada concedeu tutela provisória de urgência sob os seguintes
fundamentos:

B & N INFORMATICA LTDA propôs ação com propósito de:

afastar as empregadas gestantes de suas atividades, em razão da impossibilidade
de realização de seu trabalho a distância;

solicitar salário-maternidade em favor da empregada gestante durante todo o
período de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19; e 

compensar (deduzir) o valor dos salários maternidade quando do pagamento das
contribuições sociais previdenciárias, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº
8.213/91.

O empregador tem legitimidade ativa para requerer salário-maternidade em nome da
empregada porque: no caso da segurada empregada, é o empregador quem paga o
benefício, sem prévia decisão administrativa do INSS; a autorização para concessão de
salário-maternidade tem por finalidade prática legitimar a iniciativa do empregador em
promover a compensação do valor pago à empregada gestante licenciada quando do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários (art. 72, § 1º, da Lei
nº 8.213/91); se não for concedido o salário-maternidade, o empregador continuará
suportando todos os ônus financeiros do contrato de trabalho, mesmo sem poder ter a
empregada à disposição; a empregada gestante não tem interesse em requerer o salário-
maternidade, porque já está amparada pela legislação para continuar recendo
normalmente sua remuneração mesmo sem trabalhar;  a empregada gestante nem tem
meios de requerer o benefício ao INSS, uma vez que a obrigação de pagar o salário-
maternidade é da empresa.
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A autora, pessoa jurídica, mantém contrato de trabalho com a empregada MARIA
EDUARDA DA CUNHA ALTAFIM, cuja gestação ficou provada em exame datado de
29/09/2021 (evento 1_OUT10). 

A Lei nº 14.151/2021 dispõe que, “durante a emergência de saúde pública de importância
nacional decorrente do novo coronavírus”, a empregada gestante deverá permanecer
afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. A
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) foi declarada pela Portaria nº
188, de 03/02/2020, do Ministro da Saúde. Consequentemente, o fim da emergência
também depende de ato normativo expedido pelo Ministério da Saúde.

A Lei nº 14.151/2021 prevê que a empregada afastada ficará à disposição para exercer as
atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de
trabalho a distância. Essa lei, no entanto, nada menciona sobre compensações ao
empregador caso as atividades da empregada gestante sejam incompatíveis com o
trabalho em domicílio, teletrabalho, trabalho remoto ou a distância.

De acordo com Livro Registro de Empregados (evento 1_OUT5), a empregada MARIA
EDUARDA DA CUNHA ALTAFIM foi contratada para a função de vendedora do
comércio varejista, que se presume incompatível com teletrabalho.

A lei obriga o empregador a realocar toda empregada gestante em trabalho remoto, mas
não estabelece qualquer forma de compensação para o empregador nos casos em que a
natureza da função da empregada gestante é materialmente incompatível com o trabalho
remoto. Nesses casos, se não for autorizada a concessão de salário-maternidade durante
o período de excepcional vigência da Lei nº 14.151/2021, será indevidamente transferido
para a inciativa privada um custo que é do poder público. O motivo do afastamento da
empregada gestante do trabalho presencial é a saúde pública, ao enaltecer a prevenção
de contágio pelo vírus Sars-Cov-2, ante o risco que representa para a gravidez. A saúde
pública é dever do Estado, não da inciativa privada.

A Convenção 103 da OIT, relativa ao amparo à maternidade, foi ratificada pelo Brasil
com o Decreto nº 58.820, de 14/07/1966, e consolidada pelo Decreto nº 10.088, de
05/11/2019. O Anexo XXIV, artigo IV, item 8, do Decreto nº 10.088 dispõe que “em
hipótese alguma deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo
das prestações devidas às mulheres que ele emprega”. As convenções da OIT, quando
ratificadas pelo Brasil, possuem caráter supralegal.

É verossímil o direito do empregador em pagar salário-maternidade à empregada
gestante que, pela maternidade durante o período de excepcional vigência da Lei nº
14.151/2021, tiver de ser afastada do trabalho presencial e cuja função for materialmente
incompatível com o trabalho remoto, como ocorre no caso das empregadas.

O perigo da demora afigura-se presente, pois, nas palavras da própria autora, "a Autora,
além de ser obrigada a manter o salário da empregada gestante, por prazo
indeterminado, haja vista que a pandemia já perdura por mais de 1 ano, sem previsão de
encerramento, terá que contratar outro profissional para substituí-la, gerando um enorme
dispêndio, ainda mais na atual conjuntura econômica" (evento 1_INIC1, fl. 15).

Isto posto, antecipo os efeitos da tutela para autorizar a empresa autora a:
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• conceder salário-maternidade à empregada MARIA EDUARDA DA CUNHA ALTAFIM
a partir da data em que ficar provado o afastamento do trabalho após o início da
gestação;

• manter o benefício durante todo o período de emergência de saúde pública decorrente
da Covid-19, até o limite de 120 dias, contados a partir do 28º anterior ao parto (art. 71
da Lei nº 8.213/91);

• compensar o valor do salário-maternidade quando do pagamento das contribuições
sociais, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

8. Com efeito, a Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho, internalizada
pelos Decretos 58.820/1966 e 10.088/2019, estabelece que as prestações sociais devidas a
trabalhadoras devem ser custeadas por seguros obrigatórios ou fundos públicos, e não
pelo empregador.

9. No caso, nota-se que a trabalhadora/segurada atua como “atendente de lojas e
mercados” na empresa e não tem condições de desenvolver tal função a distância.

10. Ressalta-se que o art. 394-A da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, prevê o
pagamento do auxílio-maternidade quando não for possível que a gestante ou a lactante
afastada exerça suas atividades em local salubre na empresa. 

11. Assim, após cognição sumária dos fatos, típica da apreciação de um pedido de
liminar, não se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente nas alegações do INSS para
suspender os efeitos da decisão impugnada. 

5. Ante o exposto, ratifico os fundamentos da decisão liminar anteriormente
proferida e voto por negar provimento ao recurso do INSS, mantendo-se a decisão
recorrida.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001626597v2 e do código CRC 2916737b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:50 
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5007764-20.2022.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: PAULO EDUARDO VOLKERS 14009643773

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs o presente recurso como medida de urgência contra a
decisão proferida na ação n. 5003887-72.2022.4.02.5001 (processo principal), em trâmite
no 3º Juizado Especial de Vitória, que acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela para "conceder salário-maternidade a empregada MICAELY STEFHANY
BARCELOS a partir da data em que ficar provado o afastamento do trabalho após o
início da gestação; manter o benefício durante todo o período de emergência de saúde
pública decorrente da Covid-19, até o limite de 120 dias, contados a partir do 28º anterior
ao parto (art. 71 da Lei nº 8.213/91); compensar o valor do salário-maternidade quando
do pagamento das contribuições sociais, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº
8.213/91".

2. Em suas razões, alega (i) a ausência de pressupostos para a concessão da
medida cautelar/tutela de urgência; (ii) a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo
do processo principal; (iii) a incompetência da justiça federal para processar e julgar a
demanda (iv) a ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo do processo principal;
(v) a Lei n. 14.151/2021 produz efeitos no âmbito trabalhista, não previdenciário; (vi) as
Medidas Provisórias n. 927/2020 e 10.046/2021 já previam medidas de prevenção para os
empregados, em virtude da pandemia da Covid-19, as quais foram ampliadas com a
edição da Lei n. 14.151/2021; (vii) o benefício previdenciário de salário-maternidade
encontra-se estruturado constitucionalmente e delimitado no RGPS; (viii) o salário-
maternidade, de natureza previdenciária, distingue-se da licença-maternidade, que tem
natureza trabalhista; (ix) a necessidade de se respeitar o princípio da especialidade das
normas; (x) o posicionamento do Congresso Nacional no debate legislativo que antecedeu
a edição da Lei n. 14.151/2021, no sentido de impor o ônus pelo pagamento da
remuneração da empregada afastada ao empregador; (xi) a impossibilidade de se ampliar
a proteção previdenciária sem obedecer aos princípios da legalidade, da prévia fonte de
custeio, da separação dos poderes, bem como do próprio direito ao salário-maternidade;
(xii) a inviabilidade de se fazer analogia com o art. 394-A, § 3º, da CLT; (xiii) a
impossibilidade, à luz da Convenção Internacional da OIT n. 103, de projeção de efeito,
oriundo da Lei n. 14.151/2021, no campo previdenciário; e (xiv) a necessidade de
respeito à legalidade estrita em matéria tributária.
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3. Ao final, requer seja admitido o presente recurso, concedendo-lhe,
liminarmente, efeito suspensivo, bem como que seja conhecido e provido, ao final, para
que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que reste indeferida a tutela provisória de
urgência.

4. A decisão de ev. 3 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão
impugnada até o julgamento do presente recurso.

5. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. Apenas a União se
manifestou informando ciência da decisão.

VOTO

6. Nos Juizados Especiais Federais vigora o princípio da irrecorribilidade
das decisões interlocutórias, excepcionando-se, conforme dito acima, apenas o caso de
decisões que deferem ou indeferem tutela provisória e medidas cautelares. Por isso, as
questões preliminares de mérito devem ser alegadas e tratadas no processo principal,
porque serão resolvidas na sentença, após cognição exauriente. Cabe ao INSS interpor
recurso inominado para rediscuti-las caso não se resigne ao entendimento adotado na
sentença.

7. A decisão impugnada concedeu tutela provisória de urgência sob os
seguintes fundamentos:

PAULO EDUARDO VOLKERS 14009643773 propôs ação com propósito de:

O empregador tem legitimidade ativa para requerer salário-maternidade em nome da
empregada porque: no caso da segurada empregada, é o empregador quem paga o
benefício, sem prévia decisão administrativa do INSS; a autorização para concessão de
salário-maternidade tem por finalidade prática legitimar a iniciativa do empregador em
promover a compensação do valor pago à empregada gestante licenciada quando do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários (art. 72, § 1º, da Lei
nº 8.213/91); se não for concedido o salário-maternidade, o empregador continuará
suportando todos os ônus financeiros do contrato de trabalho, mesmo sem poder ter a
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empregada à disposição; a empregada gestante não tem interesse em requerer o salário-
maternidade, porque já está amparada pela legislação para continuar recendo
normalmente sua remuneração mesmo sem trabalhar;  a empregada gestante nem tem
meios de requerer o benefício ao INSS, uma vez que a obrigação de pagar o salário-
maternidade é da empresa.

A autora, pessoa jurídica, mantém contrato de trabalho com a empregada MICAELY
STEFHANY BARCELOS, cuja gestação ficou provada em exame datado de 30/08/2021
(Evento 1, ANEXO7). 

A Lei nº 14.151/2021 dispõe que, “durante a emergência de saúde pública de importância
nacional decorrente do novo coronavírus”, a empregada gestante deverá permanecer
afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. A
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) foi declarada pela Portaria nº
188, de 03/02/2020, do Ministro da Saúde. Consequentemente, o fim da emergência
também depende de ato normativo expedido pelo Ministério da Saúde.

Em cumprimento à lei, a empresa afastou a empregada do trabalho (Evento 1, ANEXO8).

A Lei nº 14.151/2021 prevê que a empregada afastada ficará à disposição para exercer as
atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de
trabalho a distância. Essa lei, no entanto, nada menciona sobre compensações ao
empregador caso as atividades da empregada gestante sejam incompatíveis com o
trabalho em domicílio, teletrabalho, trabalho remoto ou a distância.

De acordo com a CTPS (Evento 1_CTPS6), a empregada MICAELY STEFHANY
BARCELOS foi contratada para a função de atendente de lojas e mercados, não existindo
atividade que possa desempenhar  através de teletrabalho ou via remota.

A lei obriga o empregador a realocar toda empregada gestante em trabalho remoto, mas
não estabelece qualquer forma de compensação para o empregador nos casos em que a
natureza da função da empregada gestante é materialmente incompatível com o trabalho
remoto. Nesses casos, se não for autorizada a concessão de salário-maternidade durante
o período de excepcional vigência da Lei nº 14.151/2021, será indevidamente transferido
para a inciativa privada um custo que é do poder público. O motivo do afastamento da
empregada gestante do trabalho presencial é a saúde pública, ao enaltecer a prevenção
de contágio pelo vírus Sars-Cov-2, ante o risco que representa para a gravidez. A saúde
pública é dever do Estado, não da inciativa privada.

A Convenção 103 da OIT, relativa ao amparo à maternidade, foi ratificada pelo Brasil
com o Decreto nº 58.820, de 14/07/1966, e consolidada pelo Decreto nº 10.088, de
05/11/2019. O Anexo XXIV, artigo IV, item 8, do Decreto nº 10.088 dispõe que “em
hipótese alguma deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo
das prestações devidas às mulheres que ele emprega”. As convenções da OIT, quando
ratificadas pelo Brasil, possuem caráter supralegal.

É verossímil o direito do empregador em pagar salário-maternidade à empregada
gestante que, pela maternidade durante o período de excepcional vigência da Lei nº
14.151/2021, tiver de ser afastada do trabalho presencial e cuja função for materialmente
incompatível com o trabalho remoto, como ocorre no caso das empregadas.
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O perigo da demora afigura-se presente, pois, nas palavras da própria autora, "pelo ônus
excessivo suportado pela requerente, em razão de ela precisar arcar com o pagamento
integral dos salários da funcionária gestante sem a contraprestação laboral, sendo
impedida dessa maneira, de contratar funcionária (o) substituta (o), o que dificulta
sobremaneira o exercício das atividades empresariais da empresa de pequeno porte"
(evento 1_INIC1, fl. 7).

Isto posto, antecipo os efeitos da tutela para autorizar a empresa autora a:

• conceder salário-maternidade à empregada MICAELY STEFHANY BARCELOS a partir
da data em que ficar provado o afastamento do trabalho após o início da gestação;

• manter o benefício durante todo o período de emergência de saúde pública decorrente
da Covid-19, até o limite de 120 dias, contados a partir do 28º anterior ao parto (art. 71
da Lei nº 8.213/91);

• compensar o valor do salário-maternidade quando do pagamento das contribuições
sociais, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

8. Com efeito, a Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho,
internalizada pelos Decretos 58.820/1966 e 10.088/2019, estabelece que as prestações
sociais devidas a trabalhadoras devem ser custeadas por seguros obrigatórios ou fundos
públicos, e não pelo empregador.

9. No caso, nota-se que a trabalhadora/segurada atua como “atendente de
lojas e mercados” na empresa e não tem condições de desenvolver tal função a distância.

10. Ressalta-se que o art. 394-A da CLT, na redação dada pela Lei
13.467/2017, prevê o pagamento do auxílio-maternidade quando não for possível que a
gestante ou a lactante afastada exerça suas atividades em local salubre na empresa. 

11. Assim, após cognição sumária dos fatos, típica da apreciação de um
pedido de liminar, não se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente nas alegações do
INSS para suspender os efeitos da decisão impugnada. 

12. Ante o exposto, ratifico os fundamentos da decisão liminar
anteriormente proferida e voto por negar provimento ao recurso do INSS, mantendo-se a
decisão recorrida.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001640976v2 e do código CRC c78beeaa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 26/5/2022, às 17:3:50 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5043487-37.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: LETICIA RODRIGUES PORTO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Letícia Rodrigues porto em face
da decisão proferida nos autos do Processo 50107898020184025001, pelo Juízo
Federal do 1º Juizado Especial de Vitória, que determinou a retificação do ofício
requisitório de pagamento, limitando o respectivo valor ao dos honorários periciais.

Alega a impetrante o que segue:

[...]

Desta forma, entende-se que a distinção entre valor da causa e valor da
condenação deve ser sintetizada apenas no critério de “parcelas vencidas
acrescidas das 12 vincendas, a contar do ajuizamento da demanda” e as parcelas
vincendas a partir da 13ª, juros e correção monetária que excederem a esse
somatório será o valor da condenação, sendo os valores recebidos por meio de
Precatório, conforme dispõe o art. 17, § 4º, da Lei n.º 10.259/01.

[...]

E inegável a existência de diferenciação entre o valor da causa e da condenação em
sede de Juizado Especial Federal, devendo, porém, esta diferença limitar-se ao
valor da condenação após a 13ª parcela vincenda, coincidindo, apenas em um
primeiro momento (do ajuizamento da demanda) o valor da causa com o valor da
condenação.

Ressalta que o valor nem sequer ultrapassou o valor de alçada, sendo direito
líquido e certo e transitado em julgado, conforme decisão em segunda instância não
podendo ser frustrada pelo juiz ad quo de oficio.

Ressalva que a finalidade do processo e receber as prestações do benefício devidas
pelo INSS e calculadas conforme planilha para dar cumprimento a obrigação de
fazer, não podendo estas serem renunciadas integralmente, visto que todas as
parcelas renunciadas trazem prejuízo a parte autora.

[...]
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Em consequência da manutenção do quadro clínico da autora, afigura-se este como
detentor do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, já que não possui
condições desempenhar atividades laborativas e consequentemente não possui
outros meios de manter a subsistência de sua família, motivo pelo qual pugna pelo
cumprimento do acordão e como consequência o pagamento da RPV, apresentada
pelo requerido em id 102, RPV que transcrevo abaixo;

Tais situações vivenciadas pelo requerente afrontam a Dignidade da Pessoa
Humana, e a construção de uma Sociedade livre, Justa e Solidária: fundamento do
Estado Democrático de Direito e objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil.

[...]

Ante o exposto, r quer aos Nobres Julgadores:

1- Requer o CONHECIMENTO e APRECIAÇÃO do presente remédio
constitucional, liminarmente, para o pagamento dos valores calculados na RPV
evento 112 por se tratar de verba alimentar expedida evento título da concessão de
benefício da data 03/05/2017; e a pagar o referido benefício até 30/01/2018 (DCB)
que está sob pena causar damos irreparáveis a impetrante;

2- Requer a APRECIAÇÃO e PROVIMENTO do presente mandado de segurança
para garantir o direito liquido e certo no sentido de concede-lhe a expedição e o
levantamento da valores da RPV expedida evento título da concessão de benefício
da data 03/05/2017; e a pagar o referido benefício até 30/01/2018 (DCB) por ser
medida de inteira JUSTIÇA;

[...]

A decisão impugnada foi proferida em 06/08/2021, no evento 106 dos autos
originários (intimação em 16/08/2021, conf. evento 109), e mantida no evento 115,
de 28/10/2021. Seguem os respectivos fundamentos:

Evento 106:

Chamo o feito à ordem.

Verifico que os cálculos apresentados pelo INSS no evento 100 não observaram a
renúncia apresentada pela parte autora no evento 11.

Inicialmente, importante notar que o valor das parcelas vincendas para definição
do valor da causa é determinado pelo art. 292, § 2º, do CPC, e NÃO SE
CONFUNDE com o valor das parcelas eventualmente devidas após o ajuizamento
quando do cálculo de execução.
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Além disso, a análise de tais parcelas deve, necessariamente, se pautar pelos
pedidos dos autos, sem qualquer análise instrutória. Significa dizer que o valor da
causa (e, portanto, das parcelas vencidas e vincendas) deve ser calculado como se
todos os pedidos contidos na inicial fossem procedentes1, pois é isso que a parte
espera do processo. Não fosse assim, os processos julgados improcedentes teriam
valor da causa igual a zero, o que não ocorre. Em suma, não se pode confundir o
valor da execução com o valor da causa.

Ante o exposto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 14/09/2018, e
que a Renda Mensal do benefício de auxílio-doença naquela data era de R$
4.367,58, a Renda Mensal do benefício de Aposentadoria por Invalidez (conforme
item 4 dos pedidos) seria de 4.799,54, de modo que as parcelas vincendas no
ajuizamento totalizam R$ 57.594,46. Por outro lado, o teto dos Juizados naquela
ocasião era de R$ 57.240,00. Desse modo, no evento 11, a parte autora renunciou
a absolutamente todas as parcelas vencidas até o ajuizamento (14/09/2018).

Tendo em vista que não há parcelas devidas após o ajuizamento e que a parte
autora abriu mão expressamente das parcelas devidas antes do ajuizamento,
verifico que não há nenhum valor ser pago pelo INSS à parte autora.

Intimem-se.

A seguir, retifique a Secretaria o RPV do evento 102, mantendo apenas a devolução
dos honorários periciais e prossiga-se na forma do despacho do evento 92.

Evento 115:

Evento 110. Nada a prover. Mantenho a decisão do evento 106 por seus próprios
fundamentos.

A parte optou por ajuizar o feito sob o rito dos Juizados Especiais Federais mesmo
com valor da causa (na forma estabelecida pelo CPC) superior ao teto dos
Juizados.

O despacho do evento 15 intimou a parte autora para "apresentar, se for o caso,
renúncia" (grifei) OU "apresentar os cálculos dos valores que compõem o valor
atribuído à causa". Não houve nenhuma imposição desse Juízo no sentido da
necessidade de renúncia para prosseguimento do feito. Esse Juízo foi apenas
diligente no tocante à sua competência. Acaso a parte tivesse optado por apresentar
os cálculos do valor da causa, que extrapolariam o teto dos Juizados, ocorreria o
declínio de competência para uma das Varas Cíveis Federais.

Como se vê, a autora voluntariamente optou pela renúncia no evento 11, o que fixou
a competência desse Juízo para processamento do feito. Inviável, portanto, que
após o trânsito em julgado a parte busque a retratação da referida renúncia,
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notadamente considerando que o processo só pôde tramitar sob o rito dos
Juizados em decorrência da referida renúncia, repito, voluntariamente oferecida
pela autora.

Como já esclarecido na decisão do evento 106, "não se pode confundir o valor da
execução com o valor da causa".  A definição da competência leva em conta apenas
o valor da causa, sendo indiferente o valor da execução que será encontrado após o
julgamento.

Noutro ponto, em nenhum momento esse Juízo afirmou que a parte autora
renunciou "tudo". A renúncia da autora abarcou "apenas" todas as parcelas
vencidas no ajuizamento, ressalvadas, portanto, todas as parcelas vincendas, ou
seja, parcelas posteriores a 14/09/2018 poderiam ser pagas, ainda que superassem
60 salários mínimos (na execução dos Juizados não há limite de valor, servindo o
valor de 60 salários mínimos apenas para balizar o pagamento por RPV ou
Precatório). Ocorre que, após o julgamento do feito, foi verificado que a autora não
possui direito a nenhuma parcela vincenda, de modo que, de fato, não possui
nenhum valor a receber.

Os valores referentes às parcelas vencidas no ajuizamento foram expressamente
renunciados no evento 11, assim, ainda que o acórdão (evento 82) tenha
reconhecido o direito da autora ao restabelecimento do benefício entre 03/05/2017
e 30/01/2018, em se tratando de parcelas vencidas no ajuizamento (14/09/2018), os
valores referentes a tais períodos foram abarcados pela renúncia efetuada.

Intime-se.

A seguir, independentemente de nova manifestação, retifique a Secretaria o RPV do
evento 102, mantendo apenas a devolução dos honorários periciais e prossiga-se na
forma do despacho do evento 92.

A liminar foi indeferida no evento 3.

É o relatório.

VOTO

2. Ao ajuizar a ação, a autora renunciou ao excedente a 60 salários mínimos,
conforme consta da capa do processo eletrônico.

No evento 9, foi proferido o seguinte despacho:

Em que pese a renúncia indicada no sistema, considerando que "não cabe
renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação de competência nos
Juizados Especiais Federais” (Enunciado n.º 17 do FONAJEF), intime-se a parte
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autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, se for o caso, renúncia
expressa das parcelas vencidas que superem a diferença entre o teto dos Juizados e
o total das parcelas vincendas.

Em não havendo renúncia nos moldes supracitados, deverá a parte autora, no
mesmo prazo, apresentar os cálculos dos valores que compõem o valor atribuído à
causa (parcelas vencidas, incluindo 13º, e vincendas, além do cálculo do valor do
benefício pleiteado), sob pena de extinção do feito.

Apenas a título de exemplo, supondo que o valor do benefício pleiteado pela
parte autora (renda mensal - RM) seja de R$ 4.300,00, as parcelas vincendas
totalizariam R$ 51.600,00. Sobre tal parcela não cabe renúncia. Assim, a renúncia
em relação às parcelas vencidas não deve se limitar ao que exceder o teto dos
Juizados (R$ 57.240,00), ou o valor da causa1 poderia atingir R$ 108.840,00 (R$
57.240,00 + R$ 51.600,00) nesse exemplo, o que afastaria a competência dos
Juizados Especiais Federais. Para fixar a competência do JEF, nesse exemplo, a
renúncia deve recair sobre as parcelas vencidas que superem R$ 5.640,00 (TETO
menos VINCENDAS || R$ 57.240,00 - R$ 51.600,00).

Registro, por oportuno, nos termos do art. 6º do CPC, que a Seção Judiciária do RS
disponibiliza uma série de programas gratuitos para Cálculos Judiciais no
endereço eletrônico: https://www2.jfrs.jus.br/menu-dos-programas-para-calculos-
judiciais/.

A seguir, retornem-me.

No evento 11, em atendimento ao despacho do evento 9, a autora
manifestou renúncia expressa das parcelas vencidas que superem a diferença
entre o teto dos Juizados e o total das parcelas vincendas.

3.  A súmula 17 da TNU dispõe que "não há renúncia tácita no Juizado Especial
Federal, para fins de competência."

A renúncia que a autora formulou ao ajuizar a ação - renúncia que consta na capa do
processo eletrônico - foi bastante para fixar a competência dos JEFs e para definir
que, naquele momento (o momento em que a ação foi ajuizada), a condenação não
poderia extravasar 60 salários mínimos tendo em vista o somatório de prestações
vencidas e vincendas (§ 1º do art. 292 do CPC e artigo 3º da Lei 10.259/01).

Vale dizer: com essa renúncia manifestada no ato do ajuizamento da demanda, a
parte autora viabilizou o processamento do feito no âmbito dos Juizados Especiais.
Não era necessário qualquer outro ato de disposição de direito.
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Não obstante essa renúncia manifestada já no ajuizamento da ação, no evento 9 o
Juízo a quo intimou a parte autora para "apresentar, se for o caso, renúncia expressa
das parcelas vencidas que superem a diferença entre o teto dos Juizados e o total
das parcelas vincendas."

Em evento 11 a parte autora formulou tal ato de renúncia; repito: sem que houvesse
qualquer necessidade, já que formulara a renúncia quando do ajuizamento da ação.

Veio o acórdão condenatório e somente havia parcelas vencidas antes do
ajuizamento da ação para executar. Ou seja: tomando por base o dia do ajuizamento,
não há parcelas posteriores a ele (dia do ajuizamento) no conteúdo da condenação.

Intimado, o INSS procedeu aos cálculos e os apresentou.

Contudo, o Juízo a quo apontou a seguinte consideração (ev.106 dos autos
originários):

Tendo em vista que não há parcelas devidas após o ajuizamento e que
a parte autora abriu mão expressamente das parcelas devidas antes do
ajuizamento, verifico que não há nenhum valor ser pago pelo INSS à
parte autora.

Enfim: o Juízo a quo concluiu que, interpretando o teor da renúncia formulada em
evento 11 dos autos originários (a 2ª renúncia), como não havia parcelas vincendas a
executar (só vencidas), na verdade nada havia a executar, já que a autora
renunciara às "parcelas vencidas que superem a diferença entre o teto dos Juizados e
o total das parcelas vincendas."

4. Sinceramente, não vejo razão em impor à parte esse 2º ato de renúncia para litigar
nos JEFs, visto que a mesma já formulara a renúncia do valor excedente a 60
salários mínimos, assinalando-a no sistema Eproc (capa do processo; aba
"informações adicionais"). 

Ainda que atribua efeito jurídico a tal renúncia, na literalidade de seus termos, o
valor apurado pelo INSS deve ser executado. Vejamos: em ev. 11, a autora
manifestou uma renúncia expressa das parcelas vencidas que superem a diferença
entre o teto dos Juizados e o total das parcelas vincendas.

O teto dos juizados em 2018 (ajuizamento) era R$ 57.240,00. O valor a ser
executado, em  08/2020, era de R$ 50.037,86 (ev.102-RPV1); esse valor é relativo a
parcelas vencidas. O valor das parcelas vincendas (tendo por base a data do
ajuizamento da ação) é zero, já que a ação foi ajuizada em 14/9/18 e a condenação se
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restringiu ao período de 3/5/17 a 30/1/18. Logo, a diferença entre o teto dos juizados
(57.240,00) e o total das parcelas vincendas (zero), equivale ao valor do teto dos
juizados (57.240,00). Se o total das parcelas vencidas equivale a 50.037,86, esse
total é inferior àquela diferença.

5. Concedo a segurança para determinar que a execução prossiga, tendo em vista o
valor apontado no RPV que há em evento 102. Sem honorários e sem custas.

Pelo exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001542732v6 e do código CRC
9d879afc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:58 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5041702-40.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: RISOMAR JOSE MATTEDI

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Risomar Jose Mattedi em face da
decisão proferida em 01/11/2021 pelo Juízo Federal do 1º Juizado Especial de
Vitória nos autos do Processo 00319060220174025050 (evento 215), que indeferiu a
execução da multa por descumprimento da obrigação de implantar o benefício
previdenciário, fixada no evento 91 dos autos originários.

Alega o impetrante o que segue:

A concessão da aposentadoria do autor processo 0031906-02.2017.4.02.5050

O impetrante postulou, nos autos do processo 0031906-02.2017.4.02.5050/ES, a
averbação de dois períodos de trabalho desconsiderados pelo INSS, para fins de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, quais sejam: (i) 04/06/1996
a 30/10/2002, na Action Representação LTDA.; e (ii) 04/01/2010 a 14/09/2011, na
Agroindustrial Vila Velha Imp. e Exp. LTDA. – ambos anotados em sua CTPS
depois de reconhecidos por sentença nas ações trabalhistas nº 0073100-
78.2003.5.17.0003 e 0013400-26.2012.5.17.0014.

No mesmo processo 0031906-02.2017.4.02.5050/ES, buscou o reconhecimento do
tempo de serviço especial como frentista no Auto Posto Contorno LTDA., de
18/05/2012 a 04/09/2018, mas o pedido foi extinto sem resolução do mérito, por
ausência de requerimento administrativo prévio. Posteriormente, o tempo especial
foi reconhecido no processo 5013553-68.2020.4.02.5001, em trâmite.

Ao final da ação (0031906-02.2017.4.02.5050/ES), o INSS foi condenado a averbar
os períodos de trabalho de 04/06/1996 a 30/10/2002 e 04/01/2010 a 14/09/2011 e a
conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, com a incidência do
fator previdenciário (em razão da regra 85/95), a partir da data imediatamente
posterior ao alcance dos 35 anos de contribuição (21/02/2018) – NB 188.593.753-6
(cópia integral do processo anexa).

[...]

Em 29/01/2021, o autor impetrou mandado de segurança em face da decisão de
evento 163 do processo 0031906-02.2017.4.02.5050, buscando o amparo do direito
líquido e certo ao correto cálculo da RMI de sua aposentadoria, com a inclusão dos
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salários de benefício efetivamente recebidos por ele nos períodos de trabalho
reconhecidos na ação previdenciária (mandado de segurança 5001953-
16.2021.4.02.5001).

A 1ª Turma recursal concedeu a segurança para determinar a correção do cálculo
da RMI, considerando-se os salários de contribuição anotados na CTPS, porque
“os salários de contribuição constantes das anotações na CTPS integram a coisa
julgada, fazendo parte do título executivo”.

[...]

Após a decisão final do mandado de segurança, o INSS corrigiu o valor da RMI da
aposentadoria do autor, passando a pagar o valor correto apenas em 06/2021 –
quando a sentença determinou a implementação do benefício em 01/2019, sob pena
de multa diária.

O autor então se manifestou no processo 0031906-02.2017.4.02.5050 – como já
havia feito algumas vezes – requerendo a execução da multa diária fixada pela
sentença para o caso de descumprimento da obrigação de implementação do
benefício (petições de eventos 214, 148, 108).

O Magistrado, todavia, indeferiu o pedido de execução da multa, ao argumento de
que o descumprimento da sentença só foi esclarecido ao INSS com a decisão no
mandado de segurança 5001953-16.2021.4.02.5001:

[...]

Excelências, com todo o respeito devido ao i. julgador impetrado, é equivocada a
rejeição ao pedido de execução da multa, uma vez que o INSS deveria ter
implementado o benefício do autor no valor correto desde a intimação da sentença
no processo 0031906-02.2017.4.02.5050. O que significa que, ao implementar o
benefício em valor muito aquém do devido, por desconsiderar os salários de
contribuição de dois períodos de trabalho do autor, o INSS descumpriu a sentença.

Ao indeferir o pedido do autor de execução da multa diária fixada no processo
0031906-02.2017.4.02.5050, resta violado o direito líquido e certo do autor a justa
e efetiva prestação jurisdicional, consubstanciada no perfeito cumprimento da
decisão que determinou a implementação do benefício de aposentadoria – ou seja,
na implementação do benefício no valor correto.

Por isso, é impetrado o presente Mandado de Segurança.

[...]

O mandado de segurança 5001953-16.2021.4.02.5001 apenas fez cessar a violação
ao direito líquido e certo do autor que sempre existiu. Por isso não há que se falar
em insegurança na execução da multa, mas sim no caso da não execução. 
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Tendo havido descumprimento deliberado do comando judicial, é devida a multa
diária.

O autor tinha direito líquido e certo a uma RMI de R$ 2.109,75 (em 03/2018) desde
a sentença de evento 61; e o INSS implementou o benefício com uma RMI de R$
954,00 – ou seja, o autor recebeu, de 05/2019 até 07/2021, apenas cerca de 45% do
valor que tinha direito a receber mensalmente.

O autor se manifestou em várias oportunidades a respeito do equívoco do INSS no
cálculo da RMI, sempre sem sucesso; e precisou ajuizar outra ação para ver
cassado o ato judicial que violou o seu direito líquido e certo ao benefício no valor
correto.

Dito de outro modo, o Colegiado reconheceu a situação de violação que existia
desde o (des)cumprimento da sentença de evento 61. O INSS deveria ter averbado
os períodos de trabalho e os respectivos salários de contribuição e implementado o
benefício em favor do autor, em sede de tutela de urgência, até 07/06/2019.

Em vez disso, o INSS averbou os períodos de trabalho, de modo arbitrário, não
averbou os respectivos salários de contribuição, implementando o benefício no
valor mínimo (bem menor do que o devido). Portanto, a sentença foi cumprida?
Não.

[...]

No julgamento de um agravo de instrumento interposto pelo INSS contra uma
decisão que consolidou a multa diária a ser paga pela autarquia (processo
5016944-76.2019.4.04.0000/RS), a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região manteve a multa aplicada pelo Juízo de piso, mesmo tendo havido
cumprimento parcial da ordem judicial pela autarquia recorrente. Vejamos a
ementa do julgado:

[...]

 

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

Data maxima venia, as razões aduzidas no Evento 214 não merecem a guarida
deste Juízo.

A decisão proferida no MS n. 5001953-16.2021.4.02.5001 nada tratou a respeito da
pretensão de execução de multa por suposto descumprimento da tutela jurisdicional
fixada em sentença.

5041702-40.2021.4.02.5001 500001435037 .V14 JES10621© JES10621

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 2



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 11/361

Relembre-se que a multa foi cominada por este Juízo (Evento 91), o qual, em
seguida, entendeu expressamente que não havia mais fundamento para sua
incidência após o cumprimento do Evento 101, uma vez que decidiu ter havido,
naquele momento, fiel cumprimento do julgado.

Se este entendimento foi modificado no bojo do MS em questão, cabia à Eg. 1ª TR
determinar se entendia ou não devida a incidência da multa, até mesmo porque a
decisão que havia sido impugnada no writ indeferia expressamente tal aplicação –
 a sentença do MS, porém, nada tratou sobre o assunto e assim transitou em
julgado, sem nenhuma objeção da parte autora.

Logo, à toda evidência, o cerne da postulação do exequente neste pormenor é o
“renascimento” implícito da multa por descumprimento então fixada por este
Juízo, o que, ao fim e ao cabo, não me parece possível.

O máximo que se poderia cogitar é que, após a decisão proferida no MS, eventual
multa por descumprimento da tutela nos termos fixados pela Eg. 1ª TR pudesse
gerar punição ao INSS caso não se tivesse cumprida a contento a ordem de revisão
da RMI exarada no Evento 196 – e, mesmo assim, se lá tivessem sido cominadas ou
reafirmadas as “astreintes” estabelecidas no Evento 91, o que não ocorreu.

Ressalte-se, no entanto, que o próprio exequente confirma a correção do valor de
RMI que lhe vem sendo pago desde 07/2021, sendo claro, portanto, que o INSS
cumpriu os precisos termos do que fora determinado no MS.

Em verdade, acolher a postulação autoral implicaria ferir de morte o princípio da
proteção à confiança, pois a autarquia seria punida por um suposto
descumprimento de termos do julgado que, quando da fixação da multa, não eram
aqueles entendidos pelo Juízo. Ou seja, em última análise, estar-se-ia aplicando
multa ao INSS por descumprimento de um entendimento que só lhe foi esclarecido e
especificado muito tempo depois da própria cominação da multa.

Neste sentido, em vista destes argumentos, INDEFIRO o pleito do Evento 214,
deixando claro que nada há a ser executado nestes autos quanto à multa por
descumprimento fixada no Evento 91.

Em continuação, no que se refere aos valores atrasados devidos nos autos, verifico
que está acertada a manifestação autoral (Evento 212), uma vez que, ao corrigir
os seus cálculos – com inclusão das diferenças devidas nas competências 04 a
06/2021 –, o INSS não se atentou para a necessária modificação do termo final de
contagem de juros e correção monetária, mantendo-o na
competência 04/2021 (Evento 209, OUT3):
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É este erro que gera a diferença aduzida pela parte autora, devendo ser corrigido o
cálculo de atrasados, para inclusão de correção monetária e juros moratórios
contados corretamente.

Por conseguinte, DEFIRO EM PARTE o pleito do Evento 212, determinando à
autarquia que apresente nova planilha em relação aos atrasados, adequando o
termo final de contagem de juros e correção para a competência de confecção da
nova conta. Prazo: 15 (quinze) dias.

Com a vinda dos novos valores, dê-se vista à parte para ciência. Não havendo
novas objeções, prossiga a Secretaria com o cadastramento das requisições.

Intimem-se. Cumpra-se.
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É o relatório.

VOTO

Os fatos processuais se deram na seguinte sequência:

A sentença (evento 61), de início, não fixou multa por atraso no
cumprimento das obrigações de fazer nela estabelecidas, quais sejam: 

a) averbar a atividade laboral exercida pelo autor no período de 04/06/1996 a
30/10/2002 junto a ACTION REPRESENTAÇÃO LTDA;

b) averbar a atividade laboral exercida pelo autor no período de 04/01/2010 a
14/09/2011 junto a AGROINDUSTRIAL VILA VELHA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA;

c) proceder à reafirmação de DER prevista no art. 690 da IN 77/2015, concedendo
ao autor Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a incidência do fator
previdenciário (visto que nasceu em 02/01/1961, contando atualmente com 58 anos
de idade, sendo necessário, portanto, mais de 37 anos de tempo de contribuição
para atingir os 95 pontos previstos no art. 29-C, Lei 8.213/91, não sendo atingido
este último) a partir da data imediatamente posterior ao alcance dos 35 anos de
tempo de contribuição exigidos no art. 57 da Lei 8.213/91, devendo-lhe ser pagas
as prestações vencidas desde então.

No evento 91, ao dar provimento aos embargos de declaração, o juízo
determinou nova intimação da APSADJ para, no prazo de 30 (trinta)
dias, cumprir a obrigação de implantar o benefício da Aposentadoria
por Tempo de Contribuição do autor, conforme tutela de urgência
concedida na Sentença do Evento 61, sob pena de multa diária de R$
200,00 (duzentos reais).

No evento 101, a APSADJ comunica a implantação do benefício em
15/05/2019, com RMI de R$ 954,00.

No evento 108, o autor requer (a) que se considere descumprida a
obrigação de implementar o benefício no valor devido; (b) que se
considere devida a multa diária imposta na sentença do evento 91 dese
10/07/2019; e (c) nova intimação do INSS/APSDJ para cumprir a
obrigação de implantar a aposentadoria por tempo de contribuição do
autor da forma devida (corrigindo o valor da RMI).

5041702-40.2021.4.02.5001 500001435037 .V14 JES10621© JES10621

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 2



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 14/361

No evento 112, o INSS informa que o benefício foi implantado
observando os dados constantes no CNIS, não se justificando a
alegação de incorreção da RMI da Parte Autora.

No evento 129, esta Turma Recusal negou provimento ao recurso
inominado do INSS, mantendo a sentença.

No evento 137, o autor requer (a) que se considere descumprida a
obrigação de implementar o benefício no valor devido; (b) que se
considere devida a multa diária imposta na sentença do evento 91 dese
10/06/2019; e (c) nova intimação do INSS/APSDJ para cumprir a
obrigação de implantar a aposentadoria por tempo de contribuição do
autor da forma devida (corrigindo o valor da RMI).

No evento 141, o relator indeferiu o requerido no evento 137,
determinando que as questões ali suscitadas deverão ser analisadas
pelo juízo na fase de cumprimento da sentença.

No evento 163, o juízo indeferiu o pleito de correção do valor da RMI
fixada administrativamente pelo INSS (Eventos 162 e 148), bem como
o pleito de execução da multa fixada na sentença integrativa do Evento
91 (Evento 148).

No evento 191, o autor requer a execução das diferenças referentes às
parcelas atrasadas desde a DIB (04.03.2018), bem como a execução da
multa diária imposta na decisão de evento 91  ou, subsidiariamente, o
pagamento parcial da multa diária, no valor equivalente ao que o INSS
deixou de pagar desde a DIP (54,8%).

No evento 196, o juízo determinou a intimação da APSADJ para
cumprir a obrigação de fazer nos termos determinados por esta Turma
Recursal nos autos do Mandado de Segurança 5001953-
16.2021.4.02.5001/ES, no qual foi concedida a segurança para
determinar a correção do cálculo da RMI, considerando-se os salários
de contribuição anotados na CTPS.

No evento 198, a APSADJ comprova o cumprimento da ordem.

No evento 214, o autor requer a apreciação da petição de evento 191
com relação à execução da multa diária por descumprimento da
obrigação de implementar o benefício.
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No evento 215, foi proferida a decisão ora impugnada.

O indeferimento do pedido de execução da multa diária fixada na sentença ocorreu
no evento 163, em 07/12/2020, no qual também foi indeferido o pedido de correção
do valor da RMI fixada administrativamente pelo INSS.

O Mandado de Segurança 50019531620214025001 teve por objeto apenas a
parte da decisão do evento 163 que indeferiu o pedido de correção do valor da
RMI. Com efeito, o pedido foi formulado nos seguintes termos:

A concessão da segurança para reconhecer o direito do autor ao cômputo dos
salários dos períodos reconhecidos e anular o despacho/decisão de evento 163 do
processo 0031906-02.2017.4.02.5050/ES, determinando-se ao INSS a correção do
cálculo da RMI da aposentadoria do autor, incluindo os salários de R$ 2.000,00 do
período de 04/06/1996 a 30/10/2002 e de R$ 897,00 do período de 04/01/2010 a
14/09/2011.

A concessão da segurança para determinar a correção do cálculo da RMI,
considerando-se os salários de contribuição anotados na CTPS, tornou claro o
descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, violando direito
líquido e certo do autor, conforme disposto no voto condutor do acórdão, no seguinte
sentido:

Assim é que os salários de contribuição constantes das anotações na CTPS
integram a coisa julgada, fazendo parte do título executivo.

No período de 04/06/1996 a 30/10/2002 , o salário registrado foi de R$ 2.000,00 e
no período de 04/01/2010 a 14/09/2011, de R$ 897,00. Assim, ao considerar salário
de contribuição equivalente a um salário mínimo nesses períodos - como se vê no
evento 112 - pet2  e no evento 160 - pet1, fls. 9 e 16  -, o INSS descumpriu a
sentença, pelo que resta violado direito líquido e certo do impetrante.

Ocorre que não havia qualquer óbice a que o autor impugnasse, naquela
oportunidade, também a parte da decisão que indeferiu o pedido de execução
da multa por atraso na correta implantação do benefício.

Uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado apenas em 26/11/2021
- após decorrido o prazo de 120 dias, considerando que a intimação da decisão do
evento se deu em 18/12/2020 (eventos 164 e 167) - a questão em tela resta
preclusa.

Registro que o pedido de execução da multa diária no evento 191, reiterado no
evento 214, não tem o condão de renovar a discussão acerca do atraso na
implantação do benefício com valor correto. Como dito, a mesma decisão que
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determinou a correção da renda mensal inicial poderia ter apreciado a execução da
multa diária por atraso na implantação do benefício, não o tendo feito por ausência
de provocação da parte interessada.

Assim é que não cabe mais apreciar se seria ou não devida - e, sendo, a partir de que
momento - a multa pelo atraso no cumprimento da determinação judicial de
implantação do benefício.

Tenho por incabível, pois, a presente impetração.

Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO MANDADO DE
SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001435037v14 e do código CRC
f634b47c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:58 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5033282-46.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS em face do acórdão que denegou a segurança requerida
para que fosse determinado o ressarcimento à autarquia dos valores indevidamente
pagos ao autor nos autos do processo em que proferido a decisão impugnada.

Alega o embargante que a devolução ao erário das quantias recebidas
indevidamente pelo segurado no curso do processo deve ocorrer nos próprios autos,
a fim de se obter de forma mais prática e ágil a restituição dos valores ao erário,
evitando, assim o enriquecimento da parte embargada. Menciona os artigos 302, II  e
parágrafo único; 519; e 520, todos do Código de Processo Civil. Ressalta que o
próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre o assunto, no
âmbito do julgamento do Tema Repetitivo nº 692 (A reforma da decisão que
antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos). Requer o recebimento dos presentes embargos de
declaração e o seu integral acolhimento, sanando-se a vislumbrada omissão, com a
manifestação desse Juízo quanto à aplicação dos citados dispositivos processuais à
situação dos autos, de modo a viabilizar a devolução dos valores pagos
indevidamente no curso do processo originário nos próprios autos daquele.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
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constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.

Não se configura a omissão apontada, eis que esta Turma Recursal 
entendeu que, conquanto a determinação de suspensão limite-se aos processos
ainda sem trânsito em julgado que versem acerca da questão submetida à revisão
do Tema 692, fato é que a proposta de revisão do tema acaba por impedir que se
configure, no presente caso, violação a direito líquido e certo do impetrante ao
ressarcimento dos valores recebidos a maior pelo segurado, bem como que o
magistrado a quo naturalmente não decidiria contra o referido entendimento, já que
a tese continua a viger.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para
modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001540027v6 e do código CRC
930677a3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:5:20 
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PETIÇÃO TR Nº 5034586-80.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
REQUERENTE: EDUARDO BOSCHETTI

REQUERIDO: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face da
decisão que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto perante o
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e por este encaminhado à Turma Recursal,
por considerá-lo intempestivo.

A decisão tem o seguinte teor (evento 3):

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (evento 1 - inic1, pp. 17/20) em
face da sentença (evento 1 - inic1, pp. 43/46) - proferida nos autos do Processo
503106819.2020.4.02.5001 - que julgou procedente o pedido de restabelecimento
do auxílio-emergencial previsto na Lei 13.982/2020, bem como julgou improcedente
o pedido de danos morais.

O recurso inominado foi interposto em 27/08/2021 perante o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região e distribuído à Segunda Turma Especializada, tendo o relator
determinado o encaminhamento dos autos a uma das Turmas Recursaia do Espírito
Santo (evento 1 - inic1, p. 65).

O recurso revela-se intempestivo, tendo em vista que o autor foi intimado da
sentença, na pessoa de seu advogado, em 11/08/2021, iniciando-se a contagem do
prazo recursal em 13/08/2021 e sendo a data final do prazo 27/08/2021, conforme
eventos 31 e 35 dos autos originários.

Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Intime-se o recorrente.

O agravante ressalta a tempestividade do agravo e alega ser totalmente
cabível a interposição do presente agravo interno, principalmente em relação a
possibilidade de retratação da decisão proferida pelo Desembargador Relator,
conforme disposição no art. 1.021, §2º do CPC.
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Ao final, pede que reconsiderada a decisão agravada ou, não sendo,
que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a
aplicação dos arts. 277,282, §1º e 1.018,§3º do CPC/15, já prequestionados.

Contrarrazões da União no evento 12.

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno não merece conhecimento.

Primeiro porque é intempestivo, eis que interposto em 01/02/2022, no
16º dia útil após o início do prazo de 15 dias para interposição de recurso contra a
decisão do evento 3,  como se constata nos eventos 4, 5 e 7.

Com efeito, não corresponde à realidade dos autos a afirmação do
agravante no sentido de que protocolizou o presente recurso na data de 31/01/2022,
respeitando o prazo de 15 dias previsto em lei nos artigo 1005, § 5º, do CPC/15. Na
verdade, o Agravo Interno foi protocolizado em 01/02/2022, como já dito.

Segundo porque o Agravo Interno não apresenta razões para a reforma
da decisão agravada, não atendendo ao Princípio da Dialeticidade.

Não obstante, esclareço que deve ser considerada como data de
interposição do recurso inominado aquela em que este foi apresentado ao
órgão competente para o seu julgamento, no caso, a Turma Recursal, e não a data
em que apresentado a órgão diverso, ao qual foram equivocadamente dirigidas as
razões recursais (evento 1 - inic1, pp. 18/20). Assim é que a interposição do recurso
inominado - no último dia do prazo - perante o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região não lhe confere a necessária tempestividade.

Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO AGRAVO
INTERNO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001424876v3 e do código CRC
6c35023f. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:57 

5034586-80.2021.4.02.5001 500001424876 .V3 JES10621© JES10621

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 4



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 22/361

RECURSO CÍVEL Nº 5011861-34.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso
inominado por ele interposto apenas para estabelecer que, após o trânsito, caberá ao
INSS cancelar o benefício caso constate que o segurado está desempenhando
atividade qualificada como especial, seja pelo acórdão (atividade de vigilante), seja
outra, nos termos do artigo 57, § 8º, combinado com o artigo 46 da LBPS.

Alega o INSS a nulidade do acórdão, por descumprimento da norma
do art. 10, XV, 'a' do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que
a questão controvertida está pendente de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.031, tendo a 1ª Seção daquele Tribunal Superior, ao afetar na sistemática
dos recursos repetitivos o REsp. 1831371/SP, determinado a suspensão de todos os
processos pendentes que versem sobre o mesmo tema. Afirma que, em que pese ter
ocorrido o julgamento e publicação do acórdão no tema, houve interposição
de embargos de declaração, sendo que o decidido ainda não transitou em julgado,
permanecendo absolutamente intacta a determinação de suspensão de
processamento das ações que versem sobre a temática.

É o relatório.

VOTO

Não há que se falar em nulidade do acórdão, considerando que o STJ
julgou o Tema 1031 em 09/12/2020, tendo sido publicado o acórdão em 02/03/2021.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de ser desnecessário aguardar o
trânsito em julgado para adoção do paradigma firmado em recurso repetitivo ou de
repercussão geral, como se vê, por exemplo, no seguinte acórdão:
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RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART.
1.026, §2º, CPC/2015. 
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a
incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC". 
2. Estes segundos aclaratórios objetivam novamente protelar o desfecho do
processo ao argumento de que em um dos repetitivos paradigmas aqui julgados
há embargos de declaração interpostos onde se pleiteia efeitos infringentes. Tal
pleito, além de ser sabidamente contrário à jurisprudência desta Casa
(manifestamente inadmissível), configura inovação recursal (visto que não houve
debate anterior a respeito da existência desses outros aclaratórios no processo
paradigma e seus efeitos neste processo) e é manifestamente protelatório (já que se
dá em segundos embargos de declaração). Há, portanto, que ser rejeitado por todos
esses motivos. 
3. De observar que o caput do art. 1.040, do CPC/2015, faz menção apenas à
publicação do acórdão paradigma e não a seu trânsito em julgado: "Publicado o
acórdão paradigma: [...]". Sendo assim, a interpretação buscada pela embargante
não encontra amparo legal. Assim os precedentes que permitem a aplicação do
repetitivo antes de seu trânsito em julgado: EDcl no AgRg no Ag 1.067.829-PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012; AgRg no
AREsp 138.817/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe
12.6.2012; AgRg no REsp 1.218.277/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, DJe 13.12.2011; AgRg no AREsp 20.459/SP, Primeira Turma,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 4.5.2012; e AgRg no REsp
1.095.152/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27.9.2010; AgRg no
AREsp 175188/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
22/08/2012. 
4. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos pela
mesma embargante a apresentar mais uma inovação recursal, caracterizando
evidente abuso do direito de recorrer, o que faz incidir a norma do art. 1.026, §2º,
do CPC/2015. Aplicação de multa em 1% do valor da causa. 
5. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa. 
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1652794/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019)

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539380v2 e do código CRC
2d45e070. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006552-29.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA DESTEFANI FALCONI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que o condenou a
conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida a partir da
data do requerimento administrativo.

Alega o INSS, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do
presente feito em razão da admissão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) do
Recurso Extraordinário por ele apresentado. Sustenta, no mérito, que não se
aproveita para fins de carência da aposentadoria período que não seja imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido. Argumenta que, no caso concreto, a autora não é mais
trabalhadora rural desde o ano de 1981, portanto, inaplicável ao caso as disposições
previstas no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/91 com redação dada pela Lei nº
11.718/2008.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de
segurada especial no período de 26/09/1967 a 01/12/1981, que somados ao tempo de
contribuição urbano, permitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

É o relatório.

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL
REMOTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Fundamentação.
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I.1. Do sobrestamento do feito

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE
1.281.909/SPRG, proferido na Sessão de 25.9.2020, firmou entendimento de que
é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais
necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da
Lei nº 8.213/91. (Tema 1.1.04/STF)

A ementa respectiva, publicada no DJe de 3.12.2020, encontra-se
assim redigida:

Ementa: Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho
urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação
da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia.
Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a
ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia
relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a
concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº
8.213/91. (destacado)

Por essa razão, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto nos autos do REsp 1788404/PR, em decisão proferida em 18/12/2020
e  publicada em 01/02/2021.

Assim é que não mais se justifica a suspensão dos processos que
tratam do Tema Repetitivo 1007 do STJ.

II.2. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
publicado no DJe de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso
repetitivo:

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

A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve
ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/91.
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III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu.
Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001547857v2 e do código CRC
54d04641. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:48 

5006552-29.2020.4.02.5002 500001547857 .V2 JES10672© JES10672

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 6



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 28/361

RECURSO CÍVEL Nº 5000556-41.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCILENE GATTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que o condenou a
conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida a partir da
data do requerimento administrativo.

Alega o INSS que a parte autora deixou o meio rural em 1983,
conforme Evento 8 - PROCADM2 - fl. 173, sendo, portanto incompatível com o
reconhecimento judicial de tempo rural até 24/07/1991. Sustenta que não se
aproveita para fins de carência da aposentadoria período que não seja imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido. Aduz que a autora conta com apenas 106 contribuições
mensais, número inferior ao exigido em lei para a aposentadoria por idade.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de
segurada especial no período de  11/12/1982 a 24/07/1991, que somados ao tempo
de contribuição urbano, permitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

É o relatório.

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL
REMOTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Fundamentação.

I.1. Da alegada saída da autora do meio rural em 1983
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Analisando os autos não se constata nenhuma evidência de que a
autora tenha saído do meio rural em 1983. 

A autarquia baseou sua alegação na sentença em que foi reconhecido
em favor do marido da autora a averbação de tempo rural no período de 13/03/1979
a 31/07/1983 e consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
cf. Evento 8 - PROCADM2 - fls. 171/173.

Com efeito, o início de prova material apontado na sentença,
devidamente corroborados pela prova testemunhal confirmam as alegações da autora
acerca do trabalho rural no período então reconhecido na sentença.

I.2. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
publicado no DJe de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso
repetitivo:

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

A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve
ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/91.

II. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu.
Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548005v6 e do código CRC
e5d2ff4c. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:4:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009173-02.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORMINDA MONTEIRO BONA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para
sustentação oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de
declaração, agravo interno ou mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o
próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-
2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe
29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de
vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS
32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a
sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face do
acórdão que deu provimiento ao recurso inominado por ela interposto para jular
procedente o pedido e condenar o INSS a pagar-lhe aposentadoria por idade híbrida
com DIB na DER.

Alega a embargante o acórdão contém omissão por ausência de
determinação de averbação do período rural reconhecido (de 28/02/59 a 19/01/72).

É o relatório.

VOTO

Uma vez que o acórdão reconheceu o direito ao recebimento do
benefício pretendido, tendo condenado o INSS à concessão desde a DER, revela-se
totalmente inócua a determinação no sentido de averbação do período rural.
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Ora, a consequência da averbação referida é o cômputo do respectivo
período no tempo de serviço da autora, o que constitui as razões de decidir da
sentença para condenar o réu na concessão da aposentadoria por idade híbrida.

É dizer: A condenação na concessão do benefício torna superada a
questão e desnecessária a condenação específica na averbação do tempo de serviço
rural.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001538024v3 e do código CRC
cc068865. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012305-67.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARISETE ALVES MARTINS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. TRABALHO
RURAL EXERCIDO ANTES DOS 12 ANOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. PERÍODO ENTRE 12 E 14 ANOS
COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. 

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a averbar tempo
de serviço rural referente ao período de 26/5/1971 a 5/3/1984. 

No recurso, alegou o que segue: (i) a sentença reconheceu a atividade
rural somente a partir dos 14 anos de idade, limitando-se à data do casamento da
autora; (ii) apesar da segunda testemunha apenas ter conhecido a autora aos 15 anos
de idade, a primeira testemunha confirmou que, ao menos desde os 12 anos a autora
já trabalhava na roça; (iii) o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão,
entendeu pela possibilidade do reconhecimento do trabalho rural antes dos 12 anos
de idade, aplicando ampla proteção dos direitos previdenciários à criança e ao
adolescente; (iv) a Turma Nacional de Uniformização também se alinhou ao
entendimento do STJ quanto ao cômputo do trabalho rural antes dos 12 anos.
Requer a averbação do trabalho rural no período de 26/05/67 a 25/05/71 e, caso
assim não entendam, pela averbação a partir dos 12 anos de idade.

VOTO

II.1.  A parte autora nasceu em 26/05/1957.

A DER ocorreu em 17/04/2018.
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A sentença condenou o INSS a averbar o tempo de atividade rural no
período de 26/5/1971 a 5/3/1984, isto é, a partir dos 14 anos de idade.

Pretende a recorrente o reconhecimento do trabalho rural no período
de 26/05/67 a 25/05/71, ou seja, a partir dos 10 anos de idade ou ao menos a partir
dos 12 anos de idade.

II.2. A 1ª Turma do STJ começou a admitir a possibilidade de
averbação de trabalho rural do menor de 12 anos de idade. É o que ocorreu, p.ex., no
julgamento do AgInt no AREsp n. 956.558/SP, cuja ementa segue:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO.
CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE
REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE.
ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU.
ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO
DO SEGURADO PROVIDO. 
1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo
do labor de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a
natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada
sob a influência do pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa
reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz
tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 
2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos de
idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da
criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição Federal.
Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições
especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor,
de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII,
da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente
que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a
proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos
seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua
edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores, a compreensão
jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra
jurídica. 
4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao
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vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que
os menores de idade não podem ser prejudicados em seus direitos trabalhistas e
previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 
5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma
criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir
duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na
lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de
sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 
6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, asseverou que as provas materiais carreadas aliadas às
testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a
infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de
tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade (1969). 
7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de
labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em
cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o
seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo
de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção
que o justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser
computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo
sofrido pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que
se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 
8. Agravo Interno do Segurado provido. 
(AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020) 
 

Em consulta à jurisprudência do STJ, aferi que a 2ª Turma, em recente
julgado, aderiu ao entendimento da 1ª Turma. Com efeito, eis o teor da ementa do
AgInt no AREsp 1811727/PR, julgado pela 2ª Turma do STJ em 28/6/21:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO INFANTIL. CÔMPUTO
DE PERÍODO LABORADO ANTES DA IDADE MÍNIMA LEGAL.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ESCOPO PROTETIVO DA NORMA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO STF. 1. "Nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º., XXXIII, da Constituição
não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus
direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). (...) Desta feita,
não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança
impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente
o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e
que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua
aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito
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inspirador da regra de proteção" (AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). No mesmo sentido: STJ ?
AgRg no REsp 1.150.829/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no Ag 922.625/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti,
Sexta Turma, DJ 29.10.2007, p. 333; e STF ? AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJ 11.3.2005.  2. Agravo Interno não provido. (STJ – 2ª
Turma. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n.
2020/0341465-4 Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 01/07/2021).

Considerando que as duas turmas que julgam matéria previdenciária
no âmbito do STJ fixaram entendimento convergente no sentido da possibilidade de
reconhecimento, para fins de averbação, de trabalho desempenhado como segurado
especial antes dos 12 anos da idade; considero que restou definitivamente superada a
súmula n. 5 da TNU. 

Passei a seguir a mesma orientação.

II.3.   Nessa linha, em atenção à jurisprudência do STJ, esta 1ª TR-ES
começou, em 2021, a determinar a averbação do trabalho rural a partir dos 10 anos
de idade, com base em tais considerações. 

No presente caso, contudo, as testemunhas não presenciaram o
trabalho rural da autora antes dos 12 anos de idade, eis que a primeira testemunha
somente conheceu a autora aos 12 anos e a segunda testemunha quando a recorrente
tinha 15 anos.

Nessas condições, inviável o reconhecimento do trabalho rural a partir
dos 10 anos de idade ante a ausência de comprovação, mas deve ser reconhecido o
trabalho a partir dos 12 anos de idade.

II.4. O INSS apurou 4 (quatro) contribuições para fins de
carência (evento 1, PROCADM4, fl. 37), que somados ao período reconhecido na
sentença (26/5/1971 a 5/3/1984) e ao período reconhecido neste acórdão
(26/05/1969 a 25/05/1971) totaliza 173 meses para fins de carência.

Em suma, a parte autora tem direito apenas à averbação do tempo de
atividade rural então reconhecido nestes autos.

III. Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para julgar
parcialmente procedente o pedido condenando o INSS a averbar tempo de
atividade rural no período de 26/05/1969 a 25/05/1971.
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Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos acima expostos, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001534206v15 e do código CRC
6a99bad3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 5/5/2022, às 18:47:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009555-92.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RITA FELICIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL
REMOTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que o condenou a
conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida a partir da
data do requerimento administrativo.

Alega o INSS, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do
presente feito em razão da admissão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) do
Recurso Extraordinário por ele apresentado. Sustenta, no mérito, que não se
aproveita para fins de carência da aposentadoria período que não seja imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido. Aduz que a autora não é trabalhadora rural desde 1979 e,
portanto, inaplicável ao caso as disposições previstas no § 3º do art. 48 da Lei nº
8.213/91.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de
segurada especial nos períodos de 19/07/1963 a 31/10/1970 e 01/11/1970 a
31/12/1979, que somados ao tempo de contribuição urbano, permitiu a concessão da
aposentadoria por idade híbrida.

É o relatório.

VOTO
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II. Fundamentação.

II.1. Do sobrestamento do feito

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE
1.281.909/SPRG, proferido na Sessão de 25.9.2020, firmou entendimento de que
é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais
necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da
Lei nº 8.213/91. (Tema 1.1.04/STF)

A ementa respectiva, publicada no DJe de 3.12.2020, encontra-se
assim redigida:

Ementa: Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho
urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação
da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia.
Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a
ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia
relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a
concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº
8.213/91. (destacado)

Por essa razão, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto nos autos do REsp 1788404/PR, em decisão proferida em 18/12/2020
e  publicada em 01/02/2021.

Assim é que não mais se justifica a suspensão dos processos que
tratam do Tema Repetitivo 1007 do STJ.

II.2. Da averbação de tempo rural remoto.
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A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
publicado no DJe de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso
repetitivo:

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

A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve
ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/91.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu.
Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001534030v4 e do código CRC
3634010c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000023-48.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOANA MARIA DA COSTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. No recurso, alegou o que segue: (i) apresentou
início de prova material relativo ao período anterior a 2010, tais como certidões de
nascimento dos filhos em que consta o nome do Sr. João Pereira de Oliveira como
pai, além da prova testemunhal que ratifica o alegado; (ii) anexou-se aos autos ITR
da terra onde residiam e laboravam, expedido no ano de 1999, assim como o recibo
de compra e venda da terra; (iii) cita a Súmula nº 14 da TNU; (iv) a autora não era
proprietária da terra, mas trabalhava para seu companheiro/patrão com quem teve 4
(quatro) filhos; (v) mesmo tendo se relacionado com o proprietário da terra onde
laborava a recorrente nunca deixou de trabalhar para ele; (vi) os tribunais já
reconhecem a possibilidade de vínculo empregatício entre cônjuges; (vii) a ausência
de carteira profissional da autora é indicativo de que se trata de pessoa que sempre
se dedicou à lide rural.

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. AUTODECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
SATISFATÓRIO. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 

I. Fundamentação

I.1.  A parte autora nasceu em 24/06/1965.

A DER ocorreu em 02/09/2020.
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Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, ainda que de
forma descontínua, nos termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da
Súmula 54 da TNU.

Na autodeclaração, a autora informa o exercício de atividade rural nos
seguintes períodos:

01/01/1979 a 29/12/2006, na condição de companheira de
proprietário rural na Fazenda Bela Vista, Município de Jucurucu/BA;

01/01/2010 até os dias atuais, na condição de parceira agrícola
no Sítio Central, em São Roque do Canaã/ES.

O INSS reconheceu na via administrativa o labor rural no período de
01/01/2010 a 02/09/2020 (Evento 9 - OUT3, fl. 3).

Nessas condições, a controvérsia cinge-se ao período de 01/01/1979
a 19/12/2006 em que a autora alega ter laborado como trabalhadora rural na
propriedade do companheiro, Sr. JOÃO, com quem teve 5 (cinco) filhos.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de
ausência de início de prova material no período controvertido.

Passo à análise do início de prova material.

II.2.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material do período controvertido
(01/01/1979 a 19/12/2006), realizado na Fazenda Bela Vista em Jucurucu/BA,
consta nos autos o seguinte: 

(i) autodeclaração do segurado especial, em que declara traalho rural
no período de 01/01/1979 a 29/12/2006, na condição de companheira de proprietário
rural na Fazenda Bela Vista, Município de Jucurucu/BA (Evento 9- procadm4 - fls.
8/11);

(ii) Carteira de filiação ao Sindicato Rural de Itanhé em 20/10/1985,
em nome do Sr. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA  (Evento 9 - procadm4 - fls. 21);
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(iii) certidões de nascimento dos 5 (cinco) filhos com o Sr.  JOÃO,
porém sem indicação de profissão dos pais, nos anos de 1984, 1986, 1989, 1991
e 1993 (Evento 9- procadm4 - fls. 24/28);

(iv) ficha de matrícula da filha da autora, com registro de matrícula em
21/03/2007, onde consta a profissão da recorrente como lavradeira (Evento 9-
procadm4 - fl. 36);

(v) ITR da Fazenda Bela Vista relativa ao ano de 1999 (Evento 1-
procadm4 - fls. 46);

(vi) recibo de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda
Bela Vista, em nome do Sr. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA  (Evento 9 - procadm4
- fls. 54);

A profissão do suposto companheiro da autora não consta nas certidões
de nascimento dos filhos, mas serve de indício da relação da autora com o
proprietário da terra onde alega ter exercido o trabalho rural no período de 1979 a
2006.

Além disso, a Súmula 577 permite reconhecer o trabalho rural anterior
ao documento mais antigo, desde que amparado em prova testemunhal.

No caso, há nos autos autodeclaração preenchida pela autora em
formulário fornecido pelo próprio INSS, o qual remete ao Ofício-Circular n. 46-
dirben/INSS, de 13/9/2019.

Registre-se: tal autodeclaração, agora, está prevista na própria Lei
8.213/91; e parece ser essa a razão pela qual a dispensa da realização de justificação
administrativa passou a estar prevista na (nova) regulamentação do tema pelo INSS.

Dentro de tal contexto, ante a nova regulamentação legal da matéria,
razão não há para reputar necessária a produção de prova oral se a autodeclaração
está acompanhada de início de prova material satisfatório.

Outrossim, a declaração das testemunhas, que foram reduzidas a
termo, confirmam o que informado pela autora na autodeclaração apresentada ao
INSS.

Nessas condições, resta comprovado o trabalho rural no período de
1979 a 2006, pelo que a autora tem direito à concessão da aposentadoria por idade
rural.
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3. Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para julgar
procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à autora o benefício de
aposentadoria por idade com DIB na DER (02/09/2020).

Parcelas pretéritas serão pagas por RPV, sendo os valores corrigidos
conforme o Manual do CJF.

ANTECIPO A TUTELA, em face do caráter alimentar do benefício.

INTIME-SE A APSDJ. O benefício deverá ser implantado em 30
dias. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos acima expostos, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539206v17 e do código CRC
b84608ca. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000860-40.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA NIZIA SOARES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. No recurso, alegou o que segue: (i) o início de prova
material não precisa contemplar todo o período que se pretende comprovar; (ii) o rol
de documentos arrolados no art. 106 da Lei nº 8.213/91 é exemplificativo, conforme
entende a doutrina e já decidiram os tribunais; (iii) a concessão de aposentadoria
rural possui relevante valor social, não se podendo aplicar excessivo rigor na
comprovação da atividade rural; (iv) todos os documentos juntados aos autos são
contemporâneos aos fatos que se pretende comprovar e provam o exercício da
atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência exigido em
Lei; (v) a prova documental foi corroborada pela prova testemunhal; (vi) a partir da
Lei Complementar nº 11/1971 o legislador não mais exigiu a exclusividade da
atividade agrícola para fins de comprovar o regime de economia familiar.

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I. Fundamentação

I.1.  A parte autora nasceu em 16/06/1956.

A DER ocorreu em 08/10/2018.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo, 2018 ou ao implemento da idade mínima, em 2011,
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ainda que de forma descontínua, nos termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº
8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

I.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

"...

2. Do caso concreto.

A autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 2011, já que nasceu
em 16/06/1956, devendo cumprir uma carência de 180 meses (15 anos) de atividade
rural, nas condições legalmente estabelecidas.

Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com CNIS juntado aos autos, consta o
seguinte período de atividade de segurada especial: 14/10/2009 a 14/10/2012
(Evento 7 – PET3).

A parte autora colacionou aos autos o seguinte documento no Evento 1: Identidade
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com data de filiação em 14/10/1999.

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

Observando o conjunto probatório, a autora colacionou aos autos poucos
documentos entre os anos de 1996 a 2011 ou 2003 a 2018. Nesse ínterim, entendo
que não há provas suficientes para comprovar a sua qualidade de segurada
especial no período de carência necessário para concessão da aposentadoria.
Explico.

A autora não colacionou aos autos documentos suficientes aptos a demonstrar o
desempenho de atividade rural no período de carência necessário para a concessão
do benefício, havendo apenas o documento em que o INSS homologa o período de
atividade de segurada especial da autora, no Evento 7 – PET3.

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

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, extinguindo
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.
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..."

I.3. Na petição inicial a autora alega ter exercidos os seguintes
períodos como trabalhadora rural:

Em data de 01 (primeiro) de abril de 1975 (mil, novecentos e setenta e cinco) a 31
(trinta e um) de julho de 1989 (mil, novecentos e oitenta e nove), a Requerente
exerceu os labores rurais em regime de economia familiar, na qualidade de meeira,
por contrato verbal, na propriedade do Sr. Pedro Ramos Neto, denominado Colônia
São Pedro, localizada em Córrego Estrela, Laginha, Zona Rural, Pancas/ES. 

Em data de 01 (primeiro) de agosto de 1989 (mil, novecentos e oitenta e nove) a
24 (vinte e quatro) de agosto de 2009 (dois mil e nove), a Requerente exerceu os
labores rurais em regime de economia familiar, na qualidade de meeira, por
contrato verbal, na propriedade do Sr. Pedro Ramos Neto, denominado Colônia São
Pedro, localizada em Córrego Estrela, Laginha, Zona Rural, Pancas/ES. 

Em data de 26 (vinte e seis) de agosto de 2009 (dois mil e nove) a 14 (quatorze) de
outubro de 2012 (dois mil e doze), a Requerente exerceu os labores rurais em
regime de economia familiar, na qualidade de parceira, por contrato escrito, na
propriedade do Sr. Wilson José da Silva, denominado Sítio Boa Vista, localizada em
Córrego Boa Vista, Laginha, Zona Rural, Pancas/ES.

Em data de 15 (quinze) de outubro de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, a
Requerente exerce os labores rurais em regime de economia familiar, na
qualidade de meeira, por contrato verbal, na propriedade do Sr. Gilberto Soares
Ramos, localizada em Córrego Estrela, Laginha, Zona Rural, Pancas/ES.

 

Nota-se que o INSS reconheceu na via administrativa o período de
14/10/2009 a 14/10/2012 na qualidade de segurado especial (Evento 1 -
PROCADM5 - fl. 66).

Com exceção do tempo rural reconhecido pelo INSS, os demais
períodos que se pretende comprovar como exercidos na qualidade de segurado
especial foram firmados verbalmente, ou seja, não há contrato escrito que sirva de
início de prova material.

A autora juntou aos autos documentos que comprovam a existência das
propriedades rurais em que alega ter trabalhado, mas, de fato, não há nenhum
indício de que tal trabalho tenha sido realmente desempenhado.
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Diante da vedação da prova exclusivamente testemunhal para
comprovar o labor rural, nos termos da Súmula nº 149 do STJ, impõe-se a
improcedência do pedido.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida pelos próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

II. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários
pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55,
Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001541858v6 e do código CRC
f38c75ef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022155-48.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAIR TSCHAEN BICKEL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MAIR TSCHAEN
BICKEL em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural. 

Sustenta o autor o que se segue:

"... Note-se que os dispositivos são claros ao admitirem a DESCONTINUIDADE do
trabalho rural, não havendo nenhuma exigência legal para que a atividade rurícola
seja realizada de forma ininterrupta, exigindo tão somente o cumprimento do
período de carência e o exercício de atividade rural no momento imediatamente
anterior ao implemento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. Admite-
se, portanto, interrupção no exercício das atividades campesinas durante o período
de carência. 

Neste sentido temos a Súmula 46 do TNU que diz “o exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador
rural, condição que deve ser analisada no caso concreto”. 

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010, nos artigos 145, 148, 214 e 215,
considera descontínuos os períodos intercalados de exercício de atividades rurais,
ou urbana e rural, com ou sem a ocorrência da perda da qualidade de segurado. No
caso de trabalho rural intercalado com urbano ou mesmo à atividade empresária, o
segurado deve apresentar início de prova material do efetivo retorno à atividade
rural, após cada período que perdeu a qualidade de segurado especial.

Logo, é possível o cômputo de períodos descontínuos de exercício de atividade rural
para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, desde que seja
demonstrada a condição de segurado especial no período imediatamente anterior
ao requerimento administrativo.

..."

VOTO
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RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO
URBANO INTERCALADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO  DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Fundamentação

I.1.  A parte autora nasceu em 12/10/1959.

A DER ocorreu em 30/10/2019.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da
tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2. Nos termos da Súmula 46 da TNU: "O exercício de atividade
urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de
trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto."

No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao exercício de atividade
como empregador rural, com contratação de empregados, pela parte autora no
período de 01/07/2011 a 30/09/2016, ou seja, pelo período de 5 (cinco) anos,
conforme consta no CNI, e, ainda, confessado pelo próprio autor.

A sentença concluiu que tal afastamento descaracteriza a condição de
segurado especial.

A TNU já se manifestou no mesmo sentido em caso análogo. Veja-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME
DE ECONOMIA FAMILIAR. SÚMULA Nº 42 DA TNU. PERDA DA QUALIDADE
DE SEGURADO E AFASTAMENTO DO MEIO RURAL. DESCONTINUIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO.
QUESTÃO DE ORDEM N° 13 DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO
CONHECIDO. Trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por idade a
trabalhador rural. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o
período compreendido entre o término da atividade rural e a data em que a autora
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completou a idade de 55 anos é superior a 36 meses, o que impossibilita o
aproveitamento do período de atividade rural anterior para fins de concessão da
aposentadoria pleiteada, diante da necessidade de que a carência necessária à
concessão do benefício seja cumprida em período imediatamente anterior à data do
requerimento administrativo. Após recurso da parte autora, a 4ª Turma Recursal do
Rio Grande do Sul reformou a sentença, condenando o INSS a conceder em favor
da autora o benefício de aposentadoria por idade rural, desde a data do
requerimento administrativo, em 15/07/2009, quando já implementados os
requisitos necessários. Considerou-se que os períodos de atividade rural já
reconhecidos administrativamente, somados àqueles reconhecidos nos presentes
autos, seriam mais que suficientes para o cumprimento da carência exigida para a
concessão da aposentadoria. Constatado impedimento do relator, os autos foram
redistribuídos para a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que rejeitou os
embargos de declaração interpostos pelo INSS, considerando tratar-se de
prequestionamento de matéria constitucional e de rediscussão de questões de mérito
já decididas no acórdão. A parte ré, então, interpôs o presente incidente de
uniformização para esta Turma Nacional, com base no art. 14, § 2º, da Lei nº
10.259/2001. Alega que o fato de a autora ter permanecido por mais de 36 meses
afastada da atividade rural, impede a soma dos períodos para concessão da
aposentadoria por idade, nos termos do entendimento firmado no âmbito deste
Colegiado (PEDILEF 2007.83.04.50.0951-5, Rel. Jacqueline Michels Bilhalva,
03/08/2009). Defende que, para cumprimento da carência necessária à concessão
do benefício pretendido, deve ser comprovado o exercício do trabalho rural em
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, conforme
expressamente disposto na Lei de Benefícios, nos termos da jurisprudência
dominante no âmbito deste Colegiado (PEDILEF 200461841600072, Rel. Juiz
Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 15/03/2010; PEDILEF
200738007388690, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ
15/03/2010; PEDILEF 200783045009497, Rel. Juiz Federal Eduardo André
Brandão de Brito Fernandes, DJ 01/03/2010). Sustenta, também, que o acórdão
deixou de considerar o equívoco ocorrido no processo administrativo, não
reconhecendo a descaracterização do regime de economia familiar em razão do
exercício de atividade urbana pela autora, assim como pelo fato de seu cônjuge
receber elevada renda a título de aposentadoria por idade urbana, ressaltando que
esta matéria foi questionada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão.
Inicialmente inadmitido pela Presidência da Turma Recursal de origem, após a
interposição de agravo, o recurso foi admitido pela Presidência desta TNU. É o
breve relatório. DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE Inicialmente, observo
que o incidente de uniformização é tempestivo. Conforme consta dos autos, a parte
ré teve ciência da decisão recorrida em 23/10/2013 e interpôs o presente recurso
em 04/11/2013. Prosseguindo na análise da admissibilidade do recurso, verifico que
o presente incidente apresenta dois pontos de divergência: a) possibilidade de
concessão de aposentadoria por idade rural quando comprovado afastamento das
atividades agrícolas por período superior a 36 meses; e b) descaracterização do
regime de economia familiar. Com relação ao segundo ponto, entendo que o
incidente não deve ser conhecido, tendo em vista que sua análise ensejaria,
invariavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que foge à
competência deste Colegiado, nos termos da Súmula nº. 42: "não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato". No que tange
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ao primeiro ponto de divergência, faço remissão ao que restou consignado no
acórdão impugnado: Em relação à aposentadoria por idade rural, o art. 143 da Lei
n. 8. 213/91 exige o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo do benefício ou à
implementação da idade. Neste aspecto, importa destacar o entendimento
recentemente firmado pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, em
sessão realizada no dia 26/02/2013: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL DE FORMA DESCONTÍNUA. ART. 143 DA
LEI Nº 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. É
possível a concessão de aposentadoria por idade rural, uma vez cumprido o tempo
de exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. O número de
meses que o trabalhador rural fica afastado de suas atividades não é o fator
determinante. O que fundamenta o direito à aposentadoria rural é a proteção dos
trabalhadores que dedicaram todo um histórico de vida no campo. Exige-se apenas
que o segurado totalize o número de meses igual ao período de carência exigido
para a concessão do benefício e se encontre no exercício da atividade rural, quando
do requerimento administrativo. A perda da qualidade de segurado rural, regida
pelo artigo 15 da Lei 8. 213/91, não tem o condão de prejudicar o cumprimento do
tempo rural pela via da descontinuidade. As balizas temporais que levam à perda
da qualidade de segurado não podem ser confundidas com o período de tempo que
implica a ruptura do trabalhador em relação ao meio rural a ponto de afastar seu
histórico de trabalho rural e o acesso às prestações destinadas aos trabalhadores
rurais. Em suma, uma coisa é a perda da qualidade de segurado; outra, a
possibilidade do trabalhador se valer da cláusula da descontinuidade estabelecida
no art. 143 da LBPS, que não tem limite temporal específico. (IUJEF 5002637-56.
2012. 404. 7116, Relator para acórdão: Juiz Federal José Antônio Savaris), sem
grifo no original. No tocante à concessão do benefício, a autora, nascida em
06/04/1954, implementou o requisito etário em 2009, sendo o requerimento
administrativo formulado no mesmo ano, oportunidade em que eram exigidos 168
meses de carência. Veja-se que o INSS reconheceu na esfera administrativa o labor
rural da segurada nos períodos de 01/01/1980 a 04/08/1981, 01/04/1994 a
28/02/2002, 01/01/2006 a 31/03/2006 e de 01/01/2007 a 21/02/2011. Assim,
considerando o tempo rural reconhecido no presente acórdão, somado àquele
reconhecido na via administrativa, verifica-se que a parte autora ultrapassou
significativamente o prazo carencial exigido, e, portanto, faz jus à concessão da
aposentadoria por idade rural, desde a DER, em 15/07/2009, quando já
implementava os requisitos necessários. Por sua vez, o precedente apresentado pela
requerente traz o seguinte entendimento: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. INTERCALAÇÃO COM ATIVIDADE URBANA. ART. 143 DA LEI Nº
8.213/91. 1. Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a
descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não
importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o
exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três)
anos. 2. Caso em que o período de atividade urbana foi exercido por mais de 8
(oito) anos (de 1989 a 1997), não tendo sido comprovado que, no período
imediatamente anterior ao requerimento (1999), a autora tenha desempenhado
atividade rurícola pelo período de carência previsto no art. 142 da Lei nº 8.213/91
para o ano em que completou a idade (1999): 108 meses ou 9 anos, ou seja, desde
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1990. 3. Aposentadoria por idade rural indevida. 4. Pedido de uniformização
improvido. (PEDILEF 2007.83.04.50.0951-5, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 13/10/2009). Verifica-se, portanto, que o acórdão atacado
considerou que a perda da qualidade de segurado rural, em razão de afastamento
por período de tempo superior ao previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/91, não tem o
condão de prejudicar o cumprimento do tempo necessário para o cumprimento da
carência, enquanto que o precedente invocado considera que a descontinuidade
admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não importa em perda da
condição de segurado rural, ou seja, aquela na qual o afastamento do segurado das
atividades rurais não supera o período de 3 (três) anos. Assim, em princípio,
estaria demonstrada a divergência. No entanto, este Colegiado recentemente se
posicionou sobre a controvérsia, adotando entendimento semelhante ao adotado
pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Confira-se: PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA PARTE RÉ.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO E AFASTAMENTO DO MEIO RURAL POR
CURTO PERÍODO DE TEMPO. RETORNO AO MEIO RURAL ANTES DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONTINUIDADE. PARA FINS DE
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AS BALIZAS
TEMPORAIS QUE LEVAM À PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO (LEI
8.213/91, ART. 15) NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS COM O PERÍODO DE
TEMPO QUE IMPLICA A RUPTURA DO TRABALHADOR EM RELAÇÃO AO
MEIO RURAL A PONTO DE AFASTAR SEU HISTÓRICO DE TRABALHO RURAL
E O ACESSO ÀS PRESTAÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES RURAIS.
QUESTÃO DE ORDEM 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. [...] 2. Em seu
pedido de uniformização, alega a parte ré que “o segurado que deixa de exercer
atividades rurais durante lapso superior a três anos – hipótese dos autos – deve,
quando voltar a exercer tais atividades, laborar novamente pelo lapso equivalente à
carência exigida para o benefício que pretende obter junto à previdência social”.
Aduz que o acórdão recorrido contraria precedentes desta Turma Nacional de
Uniformização (PEDILEF 200783045009515, PEDILEF 2006.71.95.018143-8 e
Súmula 54). 3. O incidente de uniformização foi admitido na origem. 4. No caso,
entendo que o incidente de uniformização não merece ser conhecido. 5. De fato, a
TNU chegou a encampar a orientação no sentido de que "a descontinuidade
admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não importa em perda da
condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade
urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três) anos" (PEDILEF
200783045009515, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, j. 03/08/2009,
DJ 13/10/2009). Contudo, amadurecendo o debate, a TNU evoluiu seu
posicionamento quanto ao tema, passando a compreender que: "se a ruptura da
condição de segurado especial deu-se por prazo curto, com o retorno posterior ao
meio rural, antes do implemento do requisito idade e do requerimento
administrativo, não entendo que deva o requerente do benefício cumprir nova
carência ou mesmo um terço da carência no meio rural para ter direito ao
benefício. Aplica-se à espécie o regramento específico do art. 143 da Lei 8213/91,
o qual reconhece o período de exercício de atividade rural, ainda que
descontínuo, desde que comprovado o exercício no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo. No presente caso, a parte autora
permaneceu afastada por quatro anos do meio rural, tendo comprovado que após
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esses 4 anos retornou ao meio rural, fazendo, portanto, em tese, jus ao
benefício" (PEDILEF 2007.83.05.50.0279-7, Rel. p/ Acórdão Juiz Federal Otávio
Port, j. 02/08/2011, DJ 24/04/2012). Atualmente, mesmo no âmbito administrativo,
quando se analisa a descontinuidade do trabalho rural, a perda da qualidade de
segurado não constitui óbice à outorga da aposentadoria por idade. Exige-se
apenas que o segurado totalize o número de meses igual ao período de carência
exigido para a concessão do benefício e se encontre no exercício da atividade rural,
quando do requerimento administrativo. A propósito, veja-se o que dispõe a IN
45/2010: "Art. 145. No caso de comprovação de desempenho de atividade urbana
entre períodos de atividade rural, com ou sem perda da qualidade de segurado,
poderá ser concedido benefício previsto no inciso I do art. 39 e art. 143, ambos da
Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumpra o número de meses de trabalho idêntico à
carência relativa ao benefício, exclusivamente em atividade rural, observadas as
demais condições (IN 45/2010). No mesmo sentido da decisão atacada, destaco
ainda os seguintes precedentes, os quais reforçam que: “a descontinuidade da
atividade rural admitida pela legislação é aquela que não representa uma ruptura
definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser aferida em
cada caso concreto, conforme as particularidades regionais” (PEDILEF
00072669020114013200, DOU 20/06/2014; PEDILEF 2007.82.01.501836-6, DOU
15/06/2012; PEDILEF 0004050-20.2004.4.02.5050, DOU 27/04/2012; e
PEDILEF 2008.70.57.001130-0, DOU 31/05/2013). [...] (PEDILEF
05097185120134058400, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA,
TNU, DOU 03/07/2015 PÁGINAS 116/223.) Visto isso, e tendo em conta que o
acórdão recorrido está em consonância com o entendimento atualmente
predominante no âmbito deste Colegiado, é o caso de aplicação da Questão de
Ordem n° 13 deste órgão uniformizador, segundo a qual "não cabe Pedido de
Uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido".
Desse modo, o incidente apresentado não merece ser conhecido. Ante o exposto,
voto por NÃO CONHECER do incidente de
uniformização. 50136966820124047107, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA,
DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187.)

No caso analisado pela TNU, o trabalhador rural afastou-se do campo
pelo período de 4 (quatro) anos, tendo retornado ao meio rural posteriormente, ou
seja, houve exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo, assim como no caso destes autos.

Já no caso posto sob análise, o autor deixou de exercer atividade rural
em regime de economia familiar por 5 (cinco) anos, período em que dedicou-se a
função de produtor rural com contratação de empregados, o que inevitavelmente
configura uma ruptura definitiva em relação ao trabalho rural, não podendo ser
tratada como uma mera descontinuidade do labor campesino.

II. Conclusão.
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A sentença está em conformidade com o entendimento da TNU.

O recurso da parte autora deve ser desprovido.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da
gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001547717v5 e do código CRC
fee9124e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001031-06.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RAYMUNDO DA SILVA LATAVANI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. No recurso, alegou o que segue: (i) o início de prova
material deve ser relativizado nos casos de trabalhadores rurais, em especial para os
trabalhadores safristas; (ii) não se exige que o início de prova material corresponde a
cada ano do período equivalente à carência do benefício, nos termos da Súmula 14
da TNU; (iii) as declarações das testemunhas confirmam as alegações autorais no
sentido de que a parte autora nunca exerceu qualquer atividade urbana
que decaracterize a qualidade de segurado especial; (iv) o Superior Tribunal de
Justiça ao dar provimento ao Agravo no REsp 956.558 reconheceu tempo de
trabalho rural anterior aos 12 anos de idade, o que permite o reconhecimento do
labor rural do autor com os pais.

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL
INSATISFATÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I. Fundamentação

I.1.  A parte autora nasceu em 10/02/1955.

A DER ocorreu em 25/01/2019.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da
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tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

I.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

"...

Do exercício da atividade RURAL no período de carência.

No tocante à atividade rural alegada, há início de prova material, o que é
imprescindível, nos termos da Súmula 149 do STJ.

A parte autora apresenta os seguintes documentos: -Constam da CTPS, anotação
como trabalhador rural, nos período de 04/05/1992 a 17/08/1992 e 15/08/1984 a
26/01/1985 (Evento 1, PROCADM4, fls. 12, 21); -contrato de parceria agrícola,
com firma reconhecida em 20/11/2010, onde consta qualificado o autor e sua
companheira como trabalhadores rurais, tendo contrato inicio em 30/11/2010 a
30/11/2013. Consta ainda contrato verbal 01/05/2007 a 29/11/2010 (Evento 1,
PROCADM4, fls. 33/34); -Contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida
entretanto ilegível, onde constam qualificados o autor e sua companheira como
lavradores, tendo prazo de 03 (três) anos, a partir de 12/09/2016 a 11/09/2019
(Evento 1, PROCADM4, fls. 35/36); -Ficha de matricula escolar de filha, onde
constam o autor e sua esposa qualificados como lavradores, em 24/04/2014 (Evento
1, PROCADM4, fls. 60, 61).

Em seu depoimento em audiência, o autor  esteve bem confuso, pela própria
condição social dele e idade. Disse que está há dois anos fazendo tratamento de
saúde (coluna) , e que antes trabalhava para Domingos Fardim, como meeiro
de café, tendo ficado lá 3 anos; disse que parou de trabalhar por conta do problema
de saúde e logo foi fazer tratamento. Disse que trabalhou também antes para
Adalto Porfírio, por 4 anos, também como meeiro de café. E antes dele para
Claudio, por 3 anos. E antes deste, trabalhou para Rogério, por mais ou menos 5
anos. 

Disse que nunca trabalhou fora da roça, porém há vínculos urbanos na sua CTPS e
CNIS , bem curtos, ao longo dos anos 80, sendo o último em 1990. Há ainda uma
anotação na CTPS de vínculo rural, de 92, mas autor também disse que não se
lembra. Autor aparentou ter problemas claros de memória. Disse que acha que
Marcio Fardim é primo de Domingos Fardim.

A prova testemunhal não esclareceu muito, eis que ambas as testemunhas apenas o
conheceram recentemente, nas terras de Domingos Fardim.  Ademais, nos termos
da súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, “a prova exclusivamente
testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de benefício previdenciário”.

As declarações de terceiros trazidas aos autos não guardam contemporaneidade
com os fatos declarados nos referidos documentos, o que obsta o cômputo de tais
períodos para fins de concessão da benesse pleiteada. Além disso, as declarações
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particulares não servem como início de prova material do trabalho exercido, uma
vez que equivalem a meros depoimentos reduzidos a termo, cuja eficácia probatória
é inferior à da prova testemunhal, por terem sido confeccionadas unilateralmente,
sem o crivo do contraditório judicial.

O início de prova material mais antigo dentro do período de carência a ser
comprovado é datado de 20/11/2010, não há documento anterior e as testemunhas
não se referem a esse período.

Diante de todo o exposto, restou evidenciada a qualidade de segurado especial da
parte autora no perídio  de 20/11/2010 a 11/09/2019, tempo insuficiente para
carência do benefício.

Assim, não há reparo na decisão administrativa de indeferimento. A parte autora
não tem direito à aposentadoria por idade, na condição de segurada especial.

III– DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o
réu a averbar nos assentos da parte autora, o período de trabalho rural, exercido
como segurado especial de 20/11/2010 a 11/09/2019.  

..."

 

I.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que
segue:

-Constam da CTPS, anotação como trabalhador rural, nos período de 04/05/1992 a
17/08/1992 e 15/08/1984 a 26/01/1985 (Evento 1, PROCADM4, fls. 12, 21); -
contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida em 20/11/2010, onde consta
qualificado o autor e sua companheira como trabalhadores rurais, tendo contrato
inicio em 30/11/2010 a 30/11/2013. Consta ainda contrato verbal 01/05/2007 a
29/11/2010 (Evento 1, PROCADM4, fls. 33/34); -Contrato de parceria agrícola,
com firma reconhecida entretanto ilegível, onde constam qualificados o autor e sua
companheira como lavradores, tendo prazo de 03 (três) anos, a partir de
12/09/2016 a 11/09/2019 (Evento 1, PROCADM4, fls. 35/36); -Ficha de matricula
escolar de filha, onde constam o autor e sua esposa qualificados como lavradores,
em 24/04/2014 (Evento 1, PROCADM4, fls. 60, 61).

No caso, não há início de prova material do labor rural anterior a 2010.

I.4.      Prova testemunhal.
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A prova testemunhal confirmou o início de prova material apresentado
pelo autor, mas não foi capaz confirmar o labor anterior ao documento mais antigo,
conforme autorizado pela Súmula 577 do STJ, eis que conheceram o autor
recentemente.

Com efeito, na audiência, a testemunha AGOSTINHO disse que
conhecia o sr. RAIMUNDO "há uns 3 anos"; depois disse que o conhece "há
bastante tempo", mas "convivendo com ele uns 3 anos"; retificou que conhecera
RAIMUNDO há uns 5 ou 6 anos; não soube informar sobre a vida de RAIMUNDO
antes de ele trabalhar para Domingos Fardim.  Por outro lado , a testemunha
ANTONIO disse que conhece RAIMUNDO "de seis para sete anos"; conheceu-o
quando ele trabalhava com café para o sr. Domingos Fardim.  

Considerando que a audiência ocorreu em 28/9/21, afere-se que
as testemunhas não sabiam informar sobre período anterior ao ano de 2015.

Houve também a juntada de declarações escritas relativas ao
desempenho de atividade rural, pelo sr. RAIMUNDO, desde 2005. Trata-se de meras
declarações que prova a ciência dos declarantes quanto ao fato alegado,  mas não o
fato. Aplica-se o artigo 408 do CPC:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Conclusão: tais declarações não são início de prova material.

Nessas condições, diante da lacuna documental entre o último vínculo
rural anotado na CTPS (04/05/1992 a 17/08/1992) e o contrato de parceria agrícola,
com firma reconhecida em 20/11/2010, é que a pretensão improcede.

Pelo exposto, a pretensão formulada improcede.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

II. Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários
pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55,
Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001554973v12 e do código CRC
a9ac25d4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000577-80.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que
julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar APOSENTADORIA POR
IDADE à parte autora, na qualidade de segurado especial (trabalhador rural). Em
suas razões, alega, reproduzindo argumentação padronizada e genérica, que não há,
no caso dos autos, qualquer elemento que permita inferir que o trabalho da autora
tenha sido prestado como segurada especial, o que torna necessária a reforma da
sentença, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso inominado do INSS, pretendendo impugnar o
reconhecimento de tempo rural e a concessão de aposentadoria por idade rural,
conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e genérica, que se resume
a uma compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência atinentes aos
temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação aos fundamentos da
sentença. 

2. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a
exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da
sentença recorrida. É o que se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do
princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação específica acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência do pressuposto recursal “regularidade
formal”. É o que também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo. 
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3. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado do
INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001547894v2 e do código CRC
1f9452c7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003491-60.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. PROVA DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA
PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
149 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. 

Em suas razões, alega o que segue:

"(...)

O fato é que, parte da documentação rural encontra-se em nome de seu de seu
esposo e sogro, e tal situação não lhe retira a qualidade de segurada especial, pois
a mesma sempre laborou na condição de mútua e recíproca colaboração com seu
esposo e sogro, os auxiliando diretamente nas atividades e na comercialização dos
produtos como o café, situação muito comum no meio rural. Nesse ponto, vale
registrar que os documentos emitidos em nome do seu esposo e sogro são
plenamente hábeis a comprovar o exercício de sua atividade rural. Tanto que a
maioria dos documentos rurais referentes às respectivas propriedades foram
emitidos/feitos em nome destes, sendo os mesmos reconhecidos e devidamente
homologados pelo INSS. A segurada sempre foi trabalhadora rural, exercendo
todas as atividades inerentes à tal função com primor, seja na qualidade de meeira,
diarista ou safrista. Mesmo diante da apresentação de vasta documentação
comprobatória que confirmam o exercício contínuo de atividade rural pela
segurada a autarquia decidiu de forma infundada pelo indeferimento da
Aposentadoria por Idade rural, sustentando que a Sra. Anna não havia cumprindo
com o período de carência exigido em lei.

(...)"
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VOTO

1.  A parte autora nasceu em 15/08/1952.

A DER ocorreu em 23/04/2019.

Para a concessão do benefício a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 156 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo em 2019 ou ao implemento da idade mínima em
2007, nos termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da
TNU.

2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

"(...)

Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de idade
em 2007, assim, a carência a ser considerada é de 156 meses, a teor do artigo 142
da Lei 8.213/91.

No presente caso, a parte autora apresentou como início de prova material a
Certidão de Casamento da autora como Sr. Arildo Silva em 31/07/1970, onde
consta a profissão de lavrador de seu esposo, Sr. Arildo, que faleceu e deixou
pensão para a autora em 1980 (Evento 1).

Todos os demais documentos são em nome de terceiros e/ou possuem natureza
declaratória, não servindo como início de prova material do alegado labor rural,
equiparando-se à prova testemunhal (Evento 1).

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal a autora informou que trabalhou
no Córrego Seco; que trabalhava na terra do pai; que começou a trabalhar aos 8
anos; que trabalhou até completar 17 anos; que se casou aos 17 anos e foi
trabalhar na  terra do pai do marido ; que trabalhou nessa terra muitos anos; que o
marido morreu e a autora continuou nessa terra trabalhando; que depois se mudou
para Nova Venécia e trabalhou na roça como diarista; que  veio para Nova Venécia
e continuou um tempo indo para roça do sogro; que tem outro companheiro; que ele
é servente de pedreiro e recebe pensão do Arildo.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece a autora desde pequena,
ela tinha 10 anos de idade; que trabalhava com os pais, que tinham uma
propriedade pequena de roça branca, cacau; que enquanto morou com os pais
trabalhava na roça e não tinham empregados, trabalhando somente a família; que
trabalhou com os pais até se casar e depois foi trabalhar na terra do sogro, Sr.
Plácido; que depois que o esposo morreu continuou trabalhando na terra do sogro;
que os irmãos da autora ainda moram na terra; que não viu a autora trabalhando
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em outra coisa fora da roça; que ela mora em Nova Venécia há uns dez anos; que
ela veio morar aqui mas ia trabalhar lá; que hoje não trabalha mais porque ficou
doente; que não sabe se trabalhou na AABB; que não conhece o atual companheiro
dela; que tem uns dez anos que moram em Nova Venécia; que não sabe em que ele
trabalha; que não sabe explicar porque disse que mora há dez anos em Nova
Venécia e o documento diz que em 1992 já morava aqui; que não sabe que
trabalhou como cozinheira na AABB.

A outra testemunha afirmou que a autora morava com os pais no Córrego Seco,
sendo que os pais eram lavradores; que trabalhou com eles; que não sabe se teve
outra profissão a não ser lavradora; que se mudou para Nova Venécia, mas não se
lembra a data; que acha que tem 10 anos; que não se lembra direito; que quando se
casou foi morar na terra do sogro, no Córrego Fundo; que ficou viúva; que depois
de viúva ficou um bom tempo na terra do sogro; que não sabe quanto tempo; que
foi um bom tempo; que ela tem 5 ou 6 filhos; que ela passava na porta do depoente
todos os dias; que os filhos na época trabalhavam com ela; que depois que mudou
para cidade continuou indo trabalhar na roça do sogro, trazia frutas para os filhos.

Na hipótese analisada, não foi possível concluir que a autora desempenhou
atividade rural, como segurada especial, no período necessário ao cumprimento da
carência, não havendo sequer início de prova material do alegado labor rural da
autora.

Dessa forma, muito embora a autora informe que recebe pensão por morte de seu
marido, que era segurado especial, entendo que a prova dos autos não lhe é
favorável. Assim, conforme demonstrado nesta sentença, a prova dos autos é no
sentido de inexistência da qualidade de segurado especial como trabalhadora rural
durante o período necessário ao cumprimento da carência, motivo pelo qual
concluo pela improcedência do pleito autoral.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)"

3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

Não há início de prova material acerca do suposto trabalho rural
da autora no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo em
2019 nem ao implemento da idade mínima em 2007.

Os documentos apresentados constam em nome do falecido marido,
ARILDO SILVA.

O óbito ocorreu em 18/12/1980 e desde então a autora recebe pensão
por morte, conforme extrato do CNIS no Evento 1 - PROCADM6 - fl. 13.
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Em nome da autora há apenas recibos de venda de uma pequena área
rural (de cerca de 14 mil m2, ou 1,4 hectare) que recebera de seu falecido marido (sr.
ARILDO, falecido em 1980); recibos estes emitidos em 1993 e 1994; ou seja, mais
de 12 anos antes do implemento do requisito etário (ev.1-procadm6, págs.6/8).

Considerando a vedação de prova exclusivamente testemunhal para
provar o trabalho rural da autora, a pretensão formulada improcede.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida pelos próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4. Conclusão.

O recurso deve ser desprovido.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do
valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade
da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do
CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001558068v7 e do código CRC
ff31e1d4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:38:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003727-15.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. 

Em suas razões, alega o que segue:

"(...)

1.2. A controvérsia girou em torno da comprovação do labor rurícola de
01/01/1989 a 31/12/2016 e 31/12/2018 a 06/08/2019 como Segurado Especial e de
01/01/2017 a 30/11/2018, como Empregado Rural.

1.3. No curso do processo judicial foi proferida a Decisão de Evento 12, que
reconheceu a existência de inícios de provas materiais e determinou a apresentação
da Autodeclaração Rural em substituição à prova oral, nos moldes da Lei
13.846/19.

1.4. O Autor apresentou a Autodeclaração (Evento 15) e o INSS se manifestou sobre
a documentação no Evento 18.

1.5. Contudo, a Sentença foi proferida por novo Juiz que entendeu que o vínculo de
emprego rural já foi reconhecido pelo INSS e que falta início de prova material
para comprovar os períodos de Segurado Especial.

1.6. Por conseguinte, o pedido foi julgado improcedente.

1.7. Em que pese todo o respeito dispensado à r. Decisão, o Recorrente busca o
duplo grau de jurisdição para que seja reconhecida a atividade rural pelo período
mínimo de carência e a respectiva concessão do benefício.

(...)"

VOTO
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUTODECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
SATISFATÓRIO. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL. RECURSO PROVIDO.

1.  A parte autora nasceu em 24/05/1958.

A DER ocorreu em 06/08/2019.

Para a concessão do benefício a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da
tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

2.     A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de
ausência de início de prova material.

No caso, alega o autor ter desenvolvido atividade rural nos períodos de
01/01/1989  a 31/12/1999 e de 02/01/2000 a 06/08/2019, conforme autodeclaração
no evento 1 - procadm10 - fls. 25/30. 

3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

Como início de prova material acerca do labor rural desenvolvido o
autor acostou ao procedimento administrativo (evento 1 procadm10) o que segue:

Certidão de nascimento do filho, em 11/11/1991, onde consta a
profissão de lavrador (fl. 33);

Certidão de nascimento da filha, em 19/02/1996, onde consta a
profissão de lavrador (fl. 32);

Ficha de matrícula dos filhos no ano de 2001 na zona rural de
Marataízes, onde consta a profissão do autor como lavrador (fls. 34/37);

Ficha de saúde, datada de 15/05/2003, onde consta a profissão de
lavrador (fls. 40/41);
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Termo de rescisão do vínculo de emprego relativo ao período de
02/05/2013 a 01/10/2013, onde consta intermediação do Sindicato Rural de
Itapemirim (fl. 50);

Contrato de parceria agrícola firmado em 02/01/2013 com
vigência até 02/01/2022, com ressalva de contrato verbal desde 02/01/2000
(fls. 38/39);

Comprovantes de pesagem de mandioca, tendo o autor como
fornecedor no mês de 03/2014 (fls. 42);

CTPS com vínculo de tratorista agrícola de 02/05/2016 a
13/08/2016 (fl. 22);

CTPS com vínculo de operador de máquina de 01/01/2017 a
03/12/2018 (fl. 22);

Comunicação de dispensa e termo de rescisão do vínculo de
01/01/2017 a 03/12/2018, onde consta a ocupação "trabalhador agropecuário
em geral" (fls. 44/46);

Receitas agronômica, datadas no ano de 2019, para o cultivo de
abacaxi na localidade de São João do Jaboti, em Marataízes (fls. 55 e 57);

Nota fiscal de produtos agrícolas em 16/07/2019, em nome do
autor (fl. 56);

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural no ano de 2019 (fl. 58);

Registro do imóvel rural onde o autor exerce o trabalho rural em
regime de parceria agrícola (fls. 59/60);
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O início de prova material é satisfatório e encontra-se ancorado
em autodeclaração preenchida pelo autor em formulário fornecido pelo próprio
INSS, o qual remete ao Ofício-Circular n. 46-dirben/INSS, de 13/9/2019.

Registre-se: tal autodeclaração, agora, está prevista na própria Lei
8.213/91; e parece ser essa a razão pela qual a dispensa da realização de justificação
administrativa passou a estar prevista na (nova) regulamentação do tema pelo INSS.

Dentro de tal contexto, ante a nova regulamentação legal da matéria,
razão não há para reputar necessária a produção de prova oral se a autodeclaração
está acompanhada de início de prova material satisfatório que comprova o exercício
de atividade rural pelo autor ao menos a partir de 1991, conforme a certidão de
nascimento do filho mais velho do autor (Evento 1 - PROCADM10 - fl. 33).

Nota-se, ainda, o registro de vínculos de empregado rural na CTPS e
no CNIS do autor nos seguintes períodos: 02/05/2013 a 31/10/2013; 02/06/2014 a
28/11/2014; 02/05/2016 a 13/08/2016 e de 01/01/2017 a 11/2018.

Tais vínculos não descaracterizam a condição de segurado especial, eis
que o empregado rural também faz jus aposentadoria por idade com idade reduzida,
nos termos do art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Nessas condições, o autor faz jus à aposentadoria por idade rural, eis
que provado o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido.

4. Conclusão.

O recurso inominado deve ser provido para  para reformar a
sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR O INSS a
conceder à parte autora aposentadoria por idade, desde a DER em 06/08/2019,
devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária. 
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CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, ante o caráter alimentar
do benefício. 

Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da intimação do acórdão.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001542533v15 e do código CRC
7ba099cf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000509-33.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARILENE SANTANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARILENE
SANTANA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural. 

Sustenta o autor o que se segue: (i) preliminar de nulidade da sentença,
eis que não foi oportunizada à autora a produção de prova testemunhal; (ii) as
provas documentais não são suficientes para fundamentar a sentença, havendo a
necessidade de produção de provas orais para o deslinde da matéria; (iii) há a
necessidade de produção de prova oral para averiguação do labor rurícola ainda que
de forma descontínua, nos termos do art. 143 da Lei nº 8.213/91.

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO
URBANO INTERCALADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO  DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Fundamentação.

A parte autora nasceu em 12/05/1965.

A DER ocorreu em 22.05.2020.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da
tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.
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Nos termos da Súmula 46 da TNU: "O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador
rural, condição que deve ser analisada no caso concreto."

No caso dos autos, a controvérsia diz respeito unicamente ao
afastamento do meio rural pela parte autora no período de 06/05/2003 a 20/12/2011,
ou seja, pelo período de 8 (oito) anos para exercer trabalho urbano como empregada
doméstica, conforme consta na CTPS no Evento9, PROCADM4, fl. 7.

No recurso a autora não controverte a existência do vínculo urbano.

A sentença concluiu que tal afastamento é capaz de descaracterizar a
condição de segurada especial da autora.

A TNU já se manifestou no mesmo sentido. Veja-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME
DE ECONOMIA FAMILIAR. SÚMULA Nº 42 DA TNU. PERDA DA QUALIDADE
DE SEGURADO E AFASTAMENTO DO MEIO RURAL. DESCONTINUIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO.
QUESTÃO DE ORDEM N° 13 DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO
CONHECIDO. Trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por idade a
trabalhador rural. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o
período compreendido entre o término da atividade rural e a data em que a autora
completou a idade de 55 anos é superior a 36 meses, o que impossibilita o
aproveitamento do período de atividade rural anterior para fins de concessão da
aposentadoria pleiteada, diante da necessidade de que a carência necessária à
concessão do benefício seja cumprida em período imediatamente anterior à data do
requerimento administrativo. Após recurso da parte autora, a 4ª Turma Recursal do
Rio Grande do Sul reformou a sentença, condenando o INSS a conceder em favor
da autora o benefício de aposentadoria por idade rural, desde a data do
requerimento administrativo, em 15/07/2009, quando já implementados os
requisitos necessários. Considerou-se que os períodos de atividade rural já
reconhecidos administrativamente, somados àqueles reconhecidos nos presentes
autos, seriam mais que suficientes para o cumprimento da carência exigida para a
concessão da aposentadoria. Constatado impedimento do relator, os autos foram
redistribuídos para a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que rejeitou os
embargos de declaração interpostos pelo INSS, considerando tratar-se de
prequestionamento de matéria constitucional e de rediscussão de questões de mérito
já decididas no acórdão. A parte ré, então, interpôs o presente incidente de
uniformização para esta Turma Nacional, com base no art. 14, § 2º, da Lei nº
10.259/2001. Alega que o fato de a autora ter permanecido por mais de 36 meses
afastada da atividade rural, impede a soma dos períodos para concessão da
aposentadoria por idade, nos termos do entendimento firmado no âmbito deste
Colegiado (PEDILEF 2007.83.04.50.0951-5, Rel. Jacqueline Michels Bilhalva,
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03/08/2009). Defende que, para cumprimento da carência necessária à concessão
do benefício pretendido, deve ser comprovado o exercício do trabalho rural em
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, conforme
expressamente disposto na Lei de Benefícios, nos termos da jurisprudência
dominante no âmbito deste Colegiado (PEDILEF 200461841600072, Rel. Juiz
Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 15/03/2010; PEDILEF
200738007388690, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ
15/03/2010; PEDILEF 200783045009497, Rel. Juiz Federal Eduardo André
Brandão de Brito Fernandes, DJ 01/03/2010). Sustenta, também, que o acórdão
deixou de considerar o equívoco ocorrido no processo administrativo, não
reconhecendo a descaracterização do regime de economia familiar em razão do
exercício de atividade urbana pela autora, assim como pelo fato de seu cônjuge
receber elevada renda a título de aposentadoria por idade urbana, ressaltando que
esta matéria foi questionada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão.
Inicialmente inadmitido pela Presidência da Turma Recursal de origem, após a
interposição de agravo, o recurso foi admitido pela Presidência desta TNU. É o
breve relatório. DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE Inicialmente, observo
que o incidente de uniformização é tempestivo. Conforme consta dos autos, a parte
ré teve ciência da decisão recorrida em 23/10/2013 e interpôs o presente recurso
em 04/11/2013. Prosseguindo na análise da admissibilidade do recurso, verifico que
o presente incidente apresenta dois pontos de divergência: a) possibilidade de
concessão de aposentadoria por idade rural quando comprovado afastamento das
atividades agrícolas por período superior a 36 meses; e b) descaracterização do
regime de economia familiar. Com relação ao segundo ponto, entendo que o
incidente não deve ser conhecido, tendo em vista que sua análise ensejaria,
invariavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que foge à
competência deste Colegiado, nos termos da Súmula nº. 42: "não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato". No que tange
ao primeiro ponto de divergência, faço remissão ao que restou consignado no
acórdão impugnado: Em relação à aposentadoria por idade rural, o art. 143 da Lei
n. 8. 213/91 exige o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo do benefício ou à
implementação da idade. Neste aspecto, importa destacar o entendimento
recentemente firmado pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, em
sessão realizada no dia 26/02/2013: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL DE FORMA DESCONTÍNUA. ART. 143 DA
LEI Nº 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. É
possível a concessão de aposentadoria por idade rural, uma vez cumprido o tempo
de exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. O número de
meses que o trabalhador rural fica afastado de suas atividades não é o fator
determinante. O que fundamenta o direito à aposentadoria rural é a proteção dos
trabalhadores que dedicaram todo um histórico de vida no campo. Exige-se apenas
que o segurado totalize o número de meses igual ao período de carência exigido
para a concessão do benefício e se encontre no exercício da atividade rural, quando
do requerimento administrativo. A perda da qualidade de segurado rural, regida
pelo artigo 15 da Lei 8. 213/91, não tem o condão de prejudicar o cumprimento do
tempo rural pela via da descontinuidade. As balizas temporais que levam à perda
da qualidade de segurado não podem ser confundidas com o período de tempo que
implica a ruptura do trabalhador em relação ao meio rural a ponto de afastar seu
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histórico de trabalho rural e o acesso às prestações destinadas aos trabalhadores
rurais. Em suma, uma coisa é a perda da qualidade de segurado; outra, a
possibilidade do trabalhador se valer da cláusula da descontinuidade estabelecida
no art. 143 da LBPS, que não tem limite temporal específico. (IUJEF 5002637-56.
2012. 404. 7116, Relator para acórdão: Juiz Federal José Antônio Savaris), sem
grifo no original. No tocante à concessão do benefício, a autora, nascida em
06/04/1954, implementou o requisito etário em 2009, sendo o requerimento
administrativo formulado no mesmo ano, oportunidade em que eram exigidos 168
meses de carência. Veja-se que o INSS reconheceu na esfera administrativa o labor
rural da segurada nos períodos de 01/01/1980 a 04/08/1981, 01/04/1994 a
28/02/2002, 01/01/2006 a 31/03/2006 e de 01/01/2007 a 21/02/2011. Assim,
considerando o tempo rural reconhecido no presente acórdão, somado àquele
reconhecido na via administrativa, verifica-se que a parte autora ultrapassou
significativamente o prazo carencial exigido, e, portanto, faz jus à concessão da
aposentadoria por idade rural, desde a DER, em 15/07/2009, quando já
implementava os requisitos necessários. Por sua vez, o precedente apresentado pela
requerente traz o seguinte entendimento: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. INTERCALAÇÃO COM ATIVIDADE URBANA. ART. 143 DA LEI Nº
8.213/91. 1. Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a
descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não
importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o
exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três)
anos. 2. Caso em que o período de atividade urbana foi exercido por mais de 8
(oito) anos (de 1989 a 1997), não tendo sido comprovado que, no período
imediatamente anterior ao requerimento (1999), a autora tenha desempenhado
atividade rurícola pelo período de carência previsto no art. 142 da Lei nº 8.213/91
para o ano em que completou a idade (1999): 108 meses ou 9 anos, ou seja, desde
1990. 3. Aposentadoria por idade rural indevida. 4. Pedido de uniformização
improvido. (PEDILEF 2007.83.04.50.0951-5, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 13/10/2009). Verifica-se, portanto, que o acórdão atacado
considerou que a perda da qualidade de segurado rural, em razão de afastamento
por período de tempo superior ao previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/91, não tem o
condão de prejudicar o cumprimento do tempo necessário para o cumprimento da
carência, enquanto que o precedente invocado considera que a descontinuidade
admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não importa em perda da
condição de segurado rural, ou seja, aquela na qual o afastamento do segurado das
atividades rurais não supera o período de 3 (três) anos. Assim, em princípio,
estaria demonstrada a divergência. No entanto, este Colegiado recentemente se
posicionou sobre a controvérsia, adotando entendimento semelhante ao adotado
pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Confira-se: PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA PARTE RÉ.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO E AFASTAMENTO DO MEIO RURAL POR
CURTO PERÍODO DE TEMPO. RETORNO AO MEIO RURAL ANTES DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONTINUIDADE. PARA FINS DE
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AS BALIZAS
TEMPORAIS QUE LEVAM À PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO (LEI
8.213/91, ART. 15) NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS COM O PERÍODO DE
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TEMPO QUE IMPLICA A RUPTURA DO TRABALHADOR EM RELAÇÃO AO
MEIO RURAL A PONTO DE AFASTAR SEU HISTÓRICO DE TRABALHO RURAL
E O ACESSO ÀS PRESTAÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES RURAIS.
QUESTÃO DE ORDEM 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. [...] 2. Em seu
pedido de uniformização, alega a parte ré que “o segurado que deixa de exercer
atividades rurais durante lapso superior a três anos – hipótese dos autos – deve,
quando voltar a exercer tais atividades, laborar novamente pelo lapso equivalente à
carência exigida para o benefício que pretende obter junto à previdência social”.
Aduz que o acórdão recorrido contraria precedentes desta Turma Nacional de
Uniformização (PEDILEF 200783045009515, PEDILEF 2006.71.95.018143-8 e
Súmula 54). 3. O incidente de uniformização foi admitido na origem. 4. No caso,
entendo que o incidente de uniformização não merece ser conhecido. 5. De fato, a
TNU chegou a encampar a orientação no sentido de que "a descontinuidade
admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não importa em perda da
condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade
urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três) anos" (PEDILEF
200783045009515, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, j. 03/08/2009,
DJ 13/10/2009). Contudo, amadurecendo o debate, a TNU evoluiu seu
posicionamento quanto ao tema, passando a compreender que: "se a ruptura da
condição de segurado especial deu-se por prazo curto, com o retorno posterior ao
meio rural, antes do implemento do requisito idade e do requerimento
administrativo, não entendo que deva o requerente do benefício cumprir nova
carência ou mesmo um terço da carência no meio rural para ter direito ao
benefício. Aplica-se à espécie o regramento específico do art. 143 da Lei 8213/91,
o qual reconhece o período de exercício de atividade rural, ainda que
descontínuo, desde que comprovado o exercício no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo. No presente caso, a parte autora
permaneceu afastada por quatro anos do meio rural, tendo comprovado que após
esses 4 anos retornou ao meio rural, fazendo, portanto, em tese, jus ao
benefício" (PEDILEF 2007.83.05.50.0279-7, Rel. p/ Acórdão Juiz Federal Otávio
Port, j. 02/08/2011, DJ 24/04/2012). Atualmente, mesmo no âmbito administrativo,
quando se analisa a descontinuidade do trabalho rural, a perda da qualidade de
segurado não constitui óbice à outorga da aposentadoria por idade. Exige-se
apenas que o segurado totalize o número de meses igual ao período de carência
exigido para a concessão do benefício e se encontre no exercício da atividade rural,
quando do requerimento administrativo. A propósito, veja-se o que dispõe a IN
45/2010: "Art. 145. No caso de comprovação de desempenho de atividade urbana
entre períodos de atividade rural, com ou sem perda da qualidade de segurado,
poderá ser concedido benefício previsto no inciso I do art. 39 e art. 143, ambos da
Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumpra o número de meses de trabalho idêntico à
carência relativa ao benefício, exclusivamente em atividade rural, observadas as
demais condições (IN 45/2010). No mesmo sentido da decisão atacada, destaco
ainda os seguintes precedentes, os quais reforçam que: “a descontinuidade da
atividade rural admitida pela legislação é aquela que não representa uma ruptura
definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser aferida em
cada caso concreto, conforme as particularidades regionais” (PEDILEF
00072669020114013200, DOU 20/06/2014; PEDILEF 2007.82.01.501836-6, DOU
15/06/2012; PEDILEF 0004050-20.2004.4.02.5050, DOU 27/04/2012; e
PEDILEF 2008.70.57.001130-0, DOU 31/05/2013). [...] (PEDILEF
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05097185120134058400, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA,
TNU, DOU 03/07/2015 PÁGINAS 116/223.) Visto isso, e tendo em conta que o
acórdão recorrido está em consonância com o entendimento atualmente
predominante no âmbito deste Colegiado, é o caso de aplicação da Questão de
Ordem n° 13 deste órgão uniformizador, segundo a qual "não cabe Pedido de
Uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido".
Desse modo, o incidente apresentado não merece ser conhecido. Ante o exposto,
voto por NÃO CONHECER do incidente de
uniformização. 50136966820124047107, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA,
DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187.)

No caso analisado pela TNU, o trabalhador rural afastou-se do campo
pelo período de 4 (quatro) anos, tendo retornado ao meio rural posteriormente, ou
seja, houve exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo, assim como no caso destes autos.

Já no caso posto sob análise, a autora afastou-se do campo por oito
anos, o que inevitavelmente configura uma ruptura definitiva em relação ao trabalho
rural, não podendo ser tratada como uma mera descontinuidade do labor campesino.

Por fim, ressalta-se que a eventual oitiva de testemunhas não alteraria
o resultado do julgamento, diante do comprovado afastamento do campo pela
autora, de modo que resta prejudicada a alegação de cerceamento de defesa.

2. Conclusão.

A sentença está em conformidade com o entendimento da TNU.

O recurso da parte autora deve ser desprovido.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da
gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001558951v4 e do código CRC
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602bdb2e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003118-23.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCENIR LUCIO DIPRE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial e julgou procedente o pedido de averbação dos
seguintes períodos rurais: 17/12/1976 à 14/03/1992 e 15/09/1999 a 15/03/2007. 

Em suas razões, alega o que segue:

"(...)

Quanto ao período de 31/12/2008 à 28/09/2020, que é o período subsequente a
atividade urbana, entende o Magistrado que não foram apresentadas provas
documentais que demonstrassem a volta do Recorrente ao trabalho rurícola, não
sendo suficiente para atestar o exercício de atividade rural em regime de economia
familiar e consequentemente inexistindo a possibilidade de averbação junto ao
INSS.

Ocorre que por ocasião da audiência de instrução, em 31/05/2021 conforme termo
de audiência em evento 25, quando do depoimento pessoal do Recorrente bem como
da inquirição das testemunhas, quais sejam, Sr. Edemicio Luiz Daltoe, Sra. Adelina
Kuster Soares e Sr. Gilcimar Regis Soares, todos parceiros agrícolas do Recorrente,
estes confirmaram o exercício de atividades rurais pelo demandante em suas
propriedades agrícolas. 

De fato, no caso em que existem períodos rurais intercalados com urbanos, é
necessário comprovar, após cada período de atividade urbana, o efetivo exercício
das lides rurícolas mediante início de prova material. Por outro lado, é possível
reconhecer o exercício de atividade rural no intervalo próximo ao efetivamente
documentado, desde que a prova testemunhal ampare a extensão da eficácia do
início de prova material. A prova oral colhida judicialmente é clara e convincente
quanto ao labor rural desempenhado pelo Demandante, na condição de
trabalhador rural em regime de economia familiar desde tenra idade.

(...)"

VOTO
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO
DE PROVA MATERIAL APÓS O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE URBANA. PROVA DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA
PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
149 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. A parte autora nasceu em 20/12/1959..

A DER ocorreu em 28/09/2020..

Para a concessão do benefício a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da
tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

(...)

Há nos autos os seguintes documentos, dentre outros: certidão de casamento
constando o autor como lavrador (Evento1, PROCADM6, fl.5); contrato de
parceria agrícola (Evento1, PROCADM11, fl.1/5).

Tal documentação mostra-se como início de prova material do exercício de
atividade rural.

Entretanto, conforme se verifica no CNIS (Evento13, PROCADM5, fl.114), o
demandante, no período de carência exigido, possui vínculo urbano junto ao
Município de São Roque do Canaã, entre o período de 15/03/2007 a 31/12/2008.

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

Na ocasião, o próprio autor informou que trabalhou para o Município de São
Roque do Canaã, entre 2007 e 2008, devido a escassez de labor rural no período,
caracterizando um afastamento da atividade campesina.

Já as testemunhas foram unânimes em afirmar que o autor sempre trabalhou no
meio rural.
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A aposentadoria por idade rural é outorgada a uma faixa muito específica da
população, a qual, devido à carência oriunda do trabalho campesino desenvolvido
com o auxílio exclusivo da família, não possui condições financeiras de verter as
contribuições previdenciárias necessárias para resguardar o direito a benefício
futuro.

Segundo a dicção do artigo 11 da Lei 8.213/91, o autor não se enquadra como
segurado especial da previdência social, devido ao seu vínculo de labor urbano
dentro do período de carência.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: 

(...)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento, exceto se decorrente de:     

(...)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Essa descontinuidade admitida na lei é aquela que tenha duração curta de tempo,
que não infirme a presunção da continuidade do trabalho rural.

É impossível conceder o benefício previdenciário pretendido diante do 
vínculo urbano ocorrido nos anos de 2007 e 2008.

Para fins de averbação dos períodos na atividade rural, foram anexados os
seguintes documentos, o qual passamos a analisar.

No período de 17/12/1976 à 14/031992- certidão de casamento constando o autor e
sua falecida esposa como lavradores (Evento1, PROCADM6 fl.5); contrato de
parceria agrícola (Evento1, PROCADM10 fl.5/6); sua matrícula escolar, constando
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seu pai como lavrador (Evento1, PROCADM10 fl.3).

De 14/03/1999 à 15/03/2007- contrato de parceria agrícola (Evento1,
PROCADM11 fl.1/6).

E de 31/12/2008 à 28/09/2020- não foram apresentados documentos, apenas prova
testemunhal.

Pelas provas apresentadas, entendo pela procedência do pedido de averbação do
período entre 17/12/1976 à 14/03/1992, onde foram apresentadas provas materiais
convincentes ratificadas pelas testemunhas.

Já o período de 14/03/1999 à 15/03/2007, para fins de averbação, este deverá ser
analisado minuciosamente através das provas introduzidas ao processo. 

Pois bem, as provas documentais corroboradas com as provas testemunhais,
formaram um conjunto probatório suficiente para atestar o exercício de atividade 
rural em regime de economia familiar durante o período.

No entanto no período de 14/03/1999 a 14/09/1999 este deve ser extinto sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir, devido o período já está
averbado junto ao INSS (Evento13, PROCADM5 fl.122), devendo ser averbado de
15/09/1999 a 15/03/2007.

Quanto ao período de 31/12/2008 à 28/09/2020, que é o período subsequente ao
afastamento do meio rural, não foram apresentadas provas documentais que
demonstrassem a volta do autor ao trabalho rurícola, apenas   provas testemunhais,
portanto, não formam conjunto probatório suficiente para atestar o exercício de
atividade rural em regime de economia familiar, inexistindo a possibilidade
de averbação junto ao INSS deste período.

Assim sendo reconheço o direito do demandante, para fins de averbação dos
períodos rurais a que faz jus,  mas com indeferimento da concessão do benefício de
aposentadoria rural, pelas razões jurídicas expostas.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, quanto ao período 14/03/1999 a 14/09/1999, por falta de interesse de
agir, nos termos do do art. 485, VI, do CPC.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para AVERBAR os seguintes períodos
laborados no meio rural em regime de economia familiar: 17/12/1976 à 14/03/1992
e 15/09/1999 a 15/03/2007. JULGO IMPROCEDENTE a concessão de
aposentadoria por idade rural (NB 196.925.399.-9). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 487, inc. I, do CPC.
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(...)"

3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

A controvérsia cinge-se ao período de 2008 a 2020, eis que o
magistrado sentenciante entendeu que não há início de prova material relativo a tal
período.

Nota-se que o autor possui um vínculo urbano no período de
15/03/2007 a 31/12/2008, conforme Evento13, PROCADM5, fl.114.

Não há início de prova material acerca do suposto trabalho rural após o
vínculo urbano registrado no CNIS.

O que se tem são apenas declarações de supostos parceiros agrícolas e
a prova testemunhal.

Considerando a vedação de prova exclusivamente testemunhal para
provar o trabalho rural do autor, a pretensão formulada improcede.

Quanto ao pedido de averbação dos períodos rurais (17/12/1976 à
14/03/1992 e 15/09/1999 a 15/03/2007), tal determinação já consta na sentença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida pelos próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Custas e honqorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da
justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do
CPC).

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5003743-57.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCIA DE ARAUJO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. 

Em suas razões, alega o que segue: (i) desde o ano 2000 trabalha no
Córrego da Penha, zona rural de Barra de São Francisco, propriedade do pai do seu
companheiro; (ii) pretende comprovar o trabalho rural desde 1986, mediante a
apresentação de inúmeros documentos além da prova testemunhal; (iii) não há que
se falar em ausência de provas, eis que a prova testemunhal confirma o início de
prova material apresentado.

Contrarrazões no Evento 30.

É o relatório.

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. COMPANHEIRO COM RENDA
SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA
MANTIDA.

1.  A parte autora nasceu em 21/01/1965.

A DER ocorreu em 14/09/2020.

Para a concessão do benefício a lei exige a comprovação do exercício
de atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores
ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da
tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.
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2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

"(...)

 Contudo, percebe-se no processo quê:

Não há provas documentais para a efetiva comprovação do período de carência. 

Além disso, dos extratos do CNIS, infere-se não haver nenhum vínculo urbano em
nome da parte autora. Por outro lado, há vínculos urbanos em nome do
parceiro, dentro do período de carência, com renda próxima a três salários
mínimos.

Outrossim, as declarações recentes produzidas no processo, reduzidas a escrito,
equiparam-se a prova testemunhal, não servindo como início de prova material.

Assim, sobressai ser inviável a concessão do benefício de aposentadoria por idade
na condição de trabalhador rural à parte autora, por falta de comprovação de
tempo mínimo de atividade rural quando do requerimento administrativo.

Desse modo, com base nos elementos fático-probatórios formados nos autos,
entendo não haver início de prova material suficiente para constituir as
informações que apontam para trabalho de natureza rural, de forma a acolher a
tese do INSS de que, no caso concreto, não faz o autor à comprovação do efetivo
exercício de atividade rural.

 

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, extinguindo
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.

(...)"

3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

Não há início de prova material acerca do suposto trabalho rural
da autora no período de carência.

O que se tem é apenas uma declaração do suposto parceiro agrícola, no
caso o sogro da autora, atestando o exercício de atividade rural em sua propriedade
no período de 2000 a 2017 (Evento 5 - PROCAM1 - fl. 8).
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Na escritura pública declaratória de união estável consta o
companheiro da autora como soldador, senhor Sebastião da Silva Eduardo. 

Em consulta ao CNIS, nota-se que o companheiro, sr. Sebastião S.
Eduardo, teve vários vínculos urbanos e com remuneração superior a dois salários
mínimos durante boa parte do período de carência.

Com efeito, Sebastião, em 2016, recebeu auxílio-doença com renda
superior a 2 salários mínimos (R$ 2240,17 em 07/2020, cf. evento16-procadm3,
pág.69). Se esse é o salário-de-benefício em 2020, a remuneração média era em
torno de 2 salários mínimos. E Sebastião esteve empregado em boa parte do
período de carência do benefício pretendido pela autora desta ação, sra. Lúcia,
com quem convive. É o que se infere do CNIS (ev.16-procadm3, pág.68):

 

 

Somente há regime de economia familiar - exercido individualmente
ou em grupo - se a renda obtida pelo trabalho rural for indispensável ao sustento da
família. 

Esta 1ª TR-ES, em vários julgados, afirmou que se um cônjuge tem
renda mensal constante superior a 2 salários mínimos, tal rendimento torna o
trabalho rural desempenhado pelo outro cônjuge como dispensável ao sustento da
família; ou seja, a obtenção de tal rendimento por um cônjuge faz com que o outro,
que labora no meio rural, não possa ser qualificado como segurado especial.
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Tal entendimento também é seguido pelo TRF da 4ª Região, como se
afere dos julgados a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
COMPLEMENTADA. mantida decisão de procedência da demanda.  PENSÃO POR
MORTE EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO CUMULADA COM
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. POSSIBILIDADE. (...). 6. Em âmbito
judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de
tarifação legal de provas, motivo pelo qual o recebimento de pensão por morte que
não ultrapassa dois salários mínimos atuais não pode ser considerado, de forma
absoluta, como fonte de renda a desqualificar a autora como segurada especial,
se esta comprova que, por muitos anos depois de ter implantada a pensão,
permaneceu laborando em regime de economia familiar. (TRF4, APELREEX
0004478-53.2015.404.9999, QUINTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING
FERRAZ, D.E. 11/10/2016) (grifei)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MANTIDA. 1. Resta descaracterizado o regime de economia familiar, quando a
atividade ruralnão for indispensável à subsistência familiar, constituindo mera
complementação. 2. Laborando o esposo da autora no meio urbano com renda de
mais de dois salários mínimos, restou descaracterizada a sua condição de
segurada especial da Previdência Social, devendo ser mantida a sentença que
julgou improcedente o pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
(TRF4, AC 0025494-97.2014.404.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA
PINTO SILVEIRA, D.E. 29/05/2017)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. CÔNJUGE COM ATIVIDADE URBANA E REMUNERAÇÃO
SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. SUFICIÊNCIA. QUALIDADE
DE SEGURADO ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. IDOSA. RISCO SOCIAL. INEXISTENTE. BENEFÍCIO
INDEFERIDO. 1. A comprovação do exercício de atividade rural pode ser efetuada
mediante início de prova material, complementada por prova testemunhal idônea.
2. O exercício pelo cônjuge da autora de atividade outra que não a rural não
serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurada especial,
contudo os elementos dos autos demonstram que o suposto labor rural da
postulante não era indispensável à sobrevivência do grupo familiar,
descaracterizando, com isso, a qualidade de segurada especial, visto que o marido
percebia renda superior a dois salários mínimos. 3. Comprovada a condição de
idosa com 65 anos ou mais, porém ausente o risco social, é indevida a concessão do
benefício assistencial. (TRF4, APELREEX 0009057-78.2014.404.9999, SEXTA
TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, D.E. 12/07/2016)

5003743-57.2020.4.02.5005 500001571195 .V5 JES10672© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 20



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 88/361

Como a renda do cônjuge é superior a dois salários mínimos por mês,
a renda eventualmente obtida pela parte autora a partir de seu trabalho no meio rural
é desnecessária ao sustento do grupo familiar; logo, a autora não é segurada
especial.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida pelos próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Custas e honqorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da
justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do
CPC).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001571195v5 e do código CRC
314edd7c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:4:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000075-44.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA FELOMENA BOTAN ALTOE (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que
julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar APOSENTADORIA POR
IDADE à parte autora, na qualidade de trabalhadora rural. 

No recurso, sustenta, preliminar de nulidade da sentença por incompetência, eis que
o pedido inicial abrange o pagamento de parcelas vencidas desde o requerimento
administrativo em 2009 e não houve renúncia ao excedente do teto dos Juizados
Especiais Federais. Argumenta que não houve oitiva de testemunhas em audiência,
como é costumeiro em processos do gênero. Diz que pesquisa in loco efetuada pelo
INSS à época do requerimento comprovou que a autora e seu marido não eram
trabalhadores rurais, mas sim urbanos e proprietários de área rural que exploram
através de mão de obra de terceiros, como se observa do processo administrativo
anexo. Aduz, ainda, que a sentença não pronunciou a prescrição quinquenal das
parcelas vencidas.

A sentença tem a seguinte fundamentação:

" MARIA FELOMENA BOTAN ALTOE ajuizou ação previdenciária em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a
concessão de aposentadoria por idade rural.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passa-se ao exame do mérito.

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº
8.213/91.

Para a obtenção do benefício previdenciário, a parte autora necessita demonstrar o
efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

Devido à alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei n.
13.846, de 18.6.2019, que introduziu o art. 38-B e alterou o art. 106, ambos da Lei
n. 8.213/91, dentre outros, a comprovação da atividade do segurado especial
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realizar-se-á por autodeclaração, ratificada por documentos que se constituam em
início de prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos termos
do art. 20 da Instrução Normativa/INSS n. 101/2019, sendo aplicadas para os
benefícios atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de
justificação administrativa e as declarações de testemunhas para corroborar o
início de prova material.

De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir
que toda e qualquer prova material detenha eficácia probatória para os demais
membros do mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua
condição de segurado especial no período.

A nova sistemática de comprovação do tempo de trabalho rural seria aplicada de
maneira ampla a todos os benefícios previdenciários concedidos aos segurados
especiais, respeitados alguns parâmetros:

1. Para a aposentadoria por idade rural: a autodeclaração deverá ser ratificada
por ao menos um documento por período correspondente à metade da carência
estabelecida para esse benefício (sete anos e seis meses).

2. Para a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por tempo de
contribuição ou certidão de tempo de contribuição (CTC): para cada período a ser
comprovado, dever-se-á apresentar um documento a ratificá-lo. Ressalvado que
cada documento será apto a demonstrar, no máximo, um período de sete anos e seis
meses (metade da carência da aposentadoria por idade).

3. Para o salário-maternidade: o documento deve datar de período anterior à data
presumida para o início da gravidez, não se admitindo documento com mais de sete
anos e seis meses, a contar daquela data presumida.

4. Para os demais benefícios: o documento deve ser anterior à data da contingência
geradora da prestação, não se admitindo documento com mais de sete anos e seis
meses, a contar do momento da contingência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária
a exigência de realização de prova oral, sendo imprescindível apenas o início de
prova material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o
julgamento somente mediante a corroboração da prova material em audiência, fato
é que essa nunca foi uma exigência legal.

Destarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes
administrativas autoriza o reconhecimento do tempo de serviço rural
exclusivamente com base em declaração do segurado ratificada por prova material,
dispensando-se a produção de prova oral.
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Essa é a orientação prestigiada na Nota Técnica Conjunta nº 01/ 2020 – CLIP
R/CLISC/CLIRS, emitida pelos Centros de Inteligência da Justiça Federal da 4ª
Região, a partir de sugestão encaminhada pela própria Procuradoria Regional da
PFE/INSS.

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a demonstração
do efetivo exercício de atividade rurícola, seja realizado individualmente ou em
regime de economia familiar, deve abranger o período de carência, conforme
estabelecido no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

Ademais, esse tempo de carência de atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou do
requerimento do benefício, conforme disposto no § 2°, art. 48, da Lei n. 8.213/91, e
na esteira da Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU).

Conforme como consta dos autos, a parte autora implementou o requisito etário
para a concessão do benefício em 02/11/2007, devendo cumprir 168 meses de
carência.

É importante ressaltar que, de acordo com o art. 143 da Lei nº 8.213/91 e com a
jurisprudência pátria, muito embora seja aceita uma certa descontinuidade no
exercício do trabalho rural, não se admite a interrupção do mesmo. Portanto,
relevar-se-ão pequenos lapsos de saída do meio rural, desde que não configurem a
descaracterização da condição de segurado especial.

A parte autora alegou ter trabalhado no meio rural no período de  12/02/1995 a
12/02/2009.

Como prova do direito alegado, juntou os seguintes documentos  para cada um dos
períodos acima:

De 24/11/1995  a 27/11/1996  - fichas de matrícula escolar constando profissão de
lavradora (Evento 1 - PROCADM4 - Pág 11-13)

De 02/02/1999 a 01/12/2006 - Notas Fiscais de Produtor ( Evento 1 - PROCADM4
- Pág 14-22)

O direito pretendido encontra-se devidamente ancorado em base documental. As
provas materiais apresentadas pela parte demandante demonstram o efetivo
exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

Em adição a essa análise, cumpre registrar que o INSS não apresentou qualquer
fato contrário ou impeditivo do direito da parte demandante, sobretudo por não
constar vínculo urbano no CNIS em relação aos períodos controvertidos.
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Diante do conjunto probatório apresentado, vê-se ter a parte autora exercido
atividade rural em regime de economia familiar nos períodos constantes da petição
inicial, fazendo ela jus à sua averbação para fins previdenciários.

Assim, conclui-se pelo atendimento de todos os requisitos necessários para a
concessão da aposentadoria por idade rural, pelo que o pleito inicial deve ser
julgado procedente.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria
por idade, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº
8.213/91. Fixo o início do benefício (DIB) em 12/02/2009, data do requerimento
administrativo, e o início do pagamento (DIP) na data da prolação desta
sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o réu ao pagamento das parcelas vencidas, estas consideradas entre a
data do início do benefício (DIB) e a do início do pagamento (DIP).

..."

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. VALOR DA
CONDENAÇÃO LIMITADO PARA MANTER A
COMPETÊNCIA DO JEF. DER ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA MP 871/2019.
VALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO
EM PARTE PARA RECONHECER A PRESRIÇÃO
QUINQUENAL.

I. FUNDAMENTAÇÃO

I.1. Da competencia absoluta do Juizado Especial Federal

Na petição inicial a parte autora não renunciou ao numerário que extrapolava a
definição de teto dos JEFs para fins de competência. 

 A Súmula nº 17 da TNU diz que: Não há renúncia tácita no Juizado Especial
Federal, para fins de competência.
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Esse entendimento, contudo, não impede que se limite a condenação de forma a
respeitar a limitação legal de sessenta salários mínimos para as parcelas vencidas e
doze vincendas, de forma que se mantenha a competência absoluta do JEF. 

Essa limitação, contudo, só pode ocorrer na sentença - ou acórdão - que estabelece a
condenação.

Nessas condições, o valor da condenação deve ser limitado de forma a não exceder o
teto dos Juizados Especiais Federais.

I.2.  Da prescrição quinquenal.

Nesse ponto, assiste razão à autarquia recorrente.

A prescrição quinquenal deve ser reconhecida.

I.3. Da prova do exercício da atividade rural.

A parte autora nasceu em 02/11/1952.

A DER ocorreu em 12/02/2009.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de atividade
rural pelo período equivalente há 156 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2009, ou ao implemento da idade mínima em 2007,
nos termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

A parte autora alegou ter trabalhado no meio rural no período de 12/02/1995 a
12/02/2009.

Nota-se dos autos, conforme apontado na sentença, farto início de prova material em
nome do marido da autora, o que se estende a ela, nos termos da Súmula nº 6 da
TNU.

I.4.  Da desnecessidade de produção de prova oral.

Argumenta o INSS que "Não houve oitiva de testemunhas em audiência, como é
costumeiro em processos do gênero."

Não há razão para exigir-se a produção de prova oral diante das alterações
legislativas na esfera previdenciária recente introduzidas pela Medida Provisória nº
871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019. 
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Diante dos novos parâmteros legislativos basta a declaração do segurado ratificada
por prova material, o que houve no caso concreto.

Nota-se que a sentença afirma que (i) a autodeclaração a que refere ao novo art. 38-
B  da LBPS é bastante para a comprovação da atividade do segurado especial; que
(ii) a IN 101/2019 incorporou tal alteração legislativa, dispensando, em seu artigo
20, "a realização de justificação administrativa e as declarações de testemunhas
para corroborar o início de prova material."

Dentro de tal contexto, ante a nova regulamentação legal da matéria, razão não há
para reputar necessária a produção de prova oral se a autodeclaração está
acompanhada de início de prova material satisfatório.

No caso, nota-se no corpo da sentença a relação do farto início de prova anexado
pela parte autora a fim de comprovar o labor rural por toda a sua vida em regime de
economia familiar.

I.5. Da inovação recursal.

Por fim, quanto à alegação do INSS a respeito da pesquisa in loco realizada no
processo administrativo, trata-se de matéria não alegada na contestação e
apresentada apenas por ocasião do recurso de modo que não foi antes debatida nos
autos.

Em suma, o INSS apressentou contestação genérica e no recurso alega matéria não
impugnada anteriormente.

Tal matéria poderia ter sido conhecida de ofício, na sentença; e, assim, poderia ter
sido devolvida a esta instância em recurso. Contudo, a sentença a ela não se referiu.

Ora: a matéria cognoscível de ofício, regra geral, resume-se ao artigo 337, I a IX e
XI a XIII (cf. § 5º do art. 337). Portanto, também não se pode acolher a nova
alegação recursal com base no inciso II do art. 342. Também não há expressa
autorização legal para conhecer do fato ora alegado em qualquer grau de jurisdição.
Logo, não incide a autorização prevista no inciso III do artigo 342. Para além de
tudo quanto se expôs, o artigo 1014 dispõe que: 

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior.
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No recurso, não se apontou o motivo de força maior para somente agora se alegar tal
fato.

Ante o exposto, não conheço do recurso nesta parte.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos (artigo
46 da Lei nº 9.099/95).

II. Conclusão

O recurso deve ser parcialmente conhecido para, nesta parte, dar-
lhe provimento parcial para (i) limitar o quantum debeatur, nos termos do item
I.1 supra; e (ii) reconhecer a prescrição quinquenal dos valores devidos.

Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação,
aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de CONHECER EM PARTE DO RECURSO DO INSS E NA
PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001550073v10 e do código CRC
054e77d5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:4:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000948-53.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROGERIO DAVEL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de
segurado especial. 

Em suas razões, alega o que segue:

"...Conforme narrado anteriormente, o I. Julgador não reconheceu a atividade
campesina do Autor no período de 17/05/1968 a 20/05/2020, por entender que o
início de prova material juntado ao feito não é suficiente ao reconhecimento de todo
o interregno postulado.

Data vênia, merece reforma a sentença combatida.

Inicialmente, é importante frisar que o Autor trabalhou no campo,
ininterruptamente, no período de desde sua infância e conforme depoimentos de
testemunhas o mesmo mora no mesmo local, há mais de 35 anos e sempre laborou
no campo, como meeiro, conforme contratos e vasta documentação em anexo.

Vale ressaltar que a própria Autarquia, reconhece o recorrente como lavrador e
computa 153 contribuições, conforme CNIS do autor.

Nobre Julgadores o demandante casou em 1985 e na sua certidão consta sua
profissão como lavrador, além de cadastros no PRONAF, sindicato, fichas médicas
e inúmeras provas robusta que demonstrado nos autos.

 (...)

Sendo assim, foram acostadas ao presente feito provas materiais suficientes à
comprovação da atividade rural desenvolvida no período de 17/05/1968 a
20/05/2020

 (...)

Vale ressaltar que o demandante sempre foi segurado especial, nunca trabalhou de
carteira assinada e comprova qualidade de segurado especial, em regime de
economia familiar.
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Em que pese toda a sapiência do Julgador, seu entendimento é equivocado,
porquanto não se coaduna com as provas (materiais, inclusive) carreadas ao
presente processo, e está em dissonância com o entendimento jurisprudencial
pacificado sobre a matéria.

...”

VOTO

1.  A sentença apontou o seguinte teor de prova material acostada aos autos :

"...  

-Certidão de casamento, contraído em 16/11/1985, onde consta
qualificado o autor como lavrador (Evento 1, PROCADM9, fls. 6); 
-Certificado de dispensa de incorporação , onde consta qualificado
como lavrador, em 26/03/1979 (Evento 1, PROCADM9, fls. 13); 
-Declaração de Aptidão ao Pronaf, onde consta o nome do autor
(Evento 1, PROCADM9, fls. 18); 
-Certidão de casamento da filha , contraído em 21/08/2003, onde
consta a profissão da filha como lavradora (Evento 1, PROCADM9,
fls. 33); 
-Fichas de matriculas de filhos, onde constam o autor e sua esposa
qualificados como agricultores/lavradores, com datas de matricula,
respectivamente em 23/12/1999 e 19/12/2005. Verifica-se ainda que
estudaram em escola de zona rural (Evento 1, PROCADM9, fls.
35/38);

-Contrato de comodato rural, com firma reconhecida em 16/11/1994,
onde constam qualificados o autor como trabalhador rural, tendo o
presente contrato prazo de 09 (nove) anos, a contar de 16/11/1985 a
16/11/1994 (Evento 1, PROCADM9, fls. 47/48); 
-Contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida em
21/03/1997, onde constam qualificados o autor e sua esposa como
parte outorgada, tendo o presente contrato prazo de 06 (seis) anos, a
contar de 19/03/1997 a 19/03/2000 (Evento 1, PROCADM9, fls.
49/52); 
-Contrato de comodato rural, com firma reconhecida em 25/01/2002,
onde consta o autor como trabalhador rural, tendo o presente contrato
prazo indeterminado, com início em 20/03/2000 (Evento 1,
PROCADM9, fls. 55/56); 
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-Contrato de comodato rural, com firma reconhecida em 15/04/2020,
onde consta qualificados o autor e sua esposa como trabalhadores
rurais , tendo presente contrato prazo de 15 (quinze) anos, a contar de
21/02/2020 a 20/02/2035 (Evento 1, PROCADM9, fls. 57/58); 
-ITR 1974, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 2019 onde consta o nome do sogro do autor (Evento 1,
PROCADM9, fls. 64, 74/77); 
-CCIR 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 onde consta o
nome do sogro do autor (Evento 1, PROCADM9, fls. 65/73);

-Ficha de atendimento médico ambulatorial onde consta qualificado o
autor como lavrador, datado em 22/10/2004, (Evento 1, PROCADM9,
fls. 84/89).

2.   A parte autora nasceu em 17/05/1960.

A DER ocorreu em 20/05/2020.  O período de carência é, destarte, entre 2005 e
2020.

3.      A prova material, tal qual relatada na sentença, é abundante.

Para além disso, o INSS averbou de 153 contribuições como segurado especial e um
total de 196 contribuições (rurais e urbanas), cf. evento 7-procadm4, pág.78.

Os períodos de segurado especial averbados são os seguintes: (i) 03/1997 a 03/2011
e (ii) 15/4/2020 a 19/5/2020, cf. ev.7-procadm4, pág.72 (extrato do CNIS emitido
em 3/8/20).

O período entre 2011 e 2020 está todo dentro do período de carência e não foi
averbado pelo INSS (aliás, se fosse, o benefício fatalmente seria concedido).

A razão dessa não-averbação é que houve contribuições, no período, como
contribuinte individual, vertidas na qualidade de "cooperado de cooperativa de
produção ou trabalho".

O tomador de serviços que recolheu parte de tais contribuições em favor do autor
está registrado no CPNJ sob o nº 27165570/0001-98. Trata-se do registro no CNPJ
da Prefeitura de Conceição do Castelo-ES. Outro tomador de serviços qeu recolheu
contribuições foi a Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba - (CNPJ
05.427.772/0001-28). 
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Tais recolhimentos foram referidos na sentença como excludentes da condição de
segurado especial, nos seguintes termos:

"(...) Além disso, consta nos autos que o CNIS da autora possui recolhimento como
contribuinte individual de 2011 até 2017 (Evento7, OUT2, fl 12), fato que configura
descontinuidade incompatível com a concessão do benefício pretendido e corrobora
as declarações do próprio autor de que não tem trabalhado na roça nos últimos
anos. Nesse sentido: (...)"

Ocorre que o recurso afirma que tal atividade consistia em transporte
escolar realizado pelo filho e pelo genro do autor; e que o fato de ser realizada por
eles foi declinado em audiência:

"... DOS PERIODOS COMO ASSOCIADO EM COOPERATIVA. 

Conforme depoimento do recorrente e testemunhas, a Juíza Federal, foi
comprovado que o filho do autor e seu genro que transportava alunos da escola
para complementar a renda e que devido o veículo está em nome do recorrente, era
recolhido algumas contribuições em seu nome, ocorre que a atividade era exercida
pelo filho e genro do Autor e devido a baixa remuneração NÃO descaracterizou o
desempenho da atividade rural em regime de economia familiar pelo restante do
grupo.  (...)"

A informação é verossímil, já que há recolhimentos efetivados pela Prefeitura de
Conceição do Castelo-ES; sendo notório que as prefeituras pagam por este tipo de
serviço. Por outro lado, tal informação não foi controvertida pelo INSS, nas
contrarrazões (ev.36).

Por conseguinte, considerando o amplo acervo de prova material a atividade rural
reportado na sentença, iniciado desde tenra idade (o certificado de dispensa de
incorporação relata a atividade de lavrador); considerando que o INSS reconheceu
mais de 12 anos de atividade rural (153 contribuições); considerando, ainda, que o
INSS tornou a averbar período como segurado especial no ano de 2020; reporto
suficientemente comprovado que o autor desempenhou a atividade rural no período
da carência do benefício pretendido (e, em verdade, por período bem mais extenso
do que a carência).

4. Conclusão.

RECURSO INOMINADO PROVIDO para reformar a sentença e julgar
procedente o pedido, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria por idade (rural), com DIB em 20/5/2020 (DER), NB 194.011.087-1. 
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ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, para determinar ao
INSS que IMPLEMENTE o benefício de aposentadoria por idade no prazo de trinta
(30) dias; a contar da intimação deste acórdão.

Sem condenação em verbas de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001568852v16 e do código CRC
3b6a7631. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:4:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003415-39.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BRENO SOFIATI CASTELLARI (AUTOR)

RECORRIDO: DILLETA DO CARMO SOFIATI CASTELLARI (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a pagar
APOSENTADORIA POR IDADE à parte autora, na qualidade de segurado especial
(trabalhador rural). 

Alega o embargante, para efeito de prequestionamento, que o acórdão
é omisso por não ter se pronunciado especificamente sobre a exigência legal de que,
para a caracterização do segurado como especial, a atividade rural seja desenvolvida
em área de até 4 módulos fiscais. Afirma que o acórdão embargado sobejamente
reconheceu que os documentos dos autos demonstram inequivocamente que a área
da propriedade rural de titularidade da parte autora é superior a 4 módulos fiscais,
ressalvando, porém, que tal situação não descaracterizaria o regime de economia
familiar, autorizada a concessão de aposentadoria por idade rural. Destarte, ao deixar
assente que a concessão de aposentadoria rural prescinde da comprovação de que a
área rural não ultrapasse o limite de 4 módulos fiscais, o acórdão embargado acabou
por violar a lei federal.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
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constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para
modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001538312v2 e do código CRC
09598a6b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007199-58.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DELTON DE AVELLAR CRISTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO.  RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. 

Em suas razões, alega o que segue:

"...Não se trata apenas buscar o benefício de aposentadoria rural por morar na
zona rural, conforme afirmado pelo juízo de piso, mas sim, de requerer o benefício
após uma vida inteira dedicado ao trabalho rurícola.

Conforme informado no tópico anterior, o Recorrente possui mais de 20 (vinte) anos
de tempo de serviço rural, conforme se comprova através dos documentos juntados
e também através de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

 (...)

Para justificar a improcedência da demanda, além de falar acerca dos curtos
contratos de trabalho que constam na certeira de trabalho do Recorrente, foi
mencionado na respeitável sentença que a esposa do Recorrente possui vínculo
empregatício com o município de Atílio Vivacqua – Esp. Santo.

A esposa do Recorrente é servidora pública municipal e desempenha a função de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, recebendo como remuneração um salário
mínimo por mês, conforme faz prova ficha financeira, documento juntado.

A Sra Alanir Alemonger Cristo trabalha na escola José Campos Nogueira,
localizada na comunidade de Antas, zona rural do município de Atílio Vivacqua –
Esp. Santo.
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Todavia, apesar de ser funcionária do município de Atílio Vivacqua, devido ao
valor do salário recebido, trata-se apenas de um salário mínimo por mês, e é
imprescindível a mantença da casa a renda percebida pelo Recorrente com o labor
rural.

Cumpre mencionar que o Recorrente tem realiza o cultivo de café, banana, feijão,
mandioca e milho, a exceção do café, os demais são em sua maioria para consumo
próprio, bem como, trabalha nas propriedades vizinhas para receber remuneração
diária.

Sabe-se que a remuneração diária na roça é em torno de R$ 70,00 (setenta reais),
sendo de fundamental importância o trabalho do Recorrente para garantir o
sustento de sua casa.

Segundo consta na sentença, ora combatida, o Recorrente não é segurado especial
por não desempenhar as atividades rurais em REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR, tendo em vista que sua esposa é servidora pública municipal.

No entanto, não há, na legislação, dispositivo legal que afirme que o segurado
especial tem que, OBRIGATORIAMENTE, trabalhar em regime de economia
familiar e que os demais integrantes deste grupo, não possam auferir renda urbana.

...”

VOTO

II.1.        A sentença tem a seguinte fundamentação:

"... Para comprovar o exercício da atividade rural alegada, a parte autora
apresentou:

-Ficha odontológico dos sindicato dos trabalhadores rurais de Cachoeiro de
Itapemirim/ES e Atilio Vivacqua/ES, onde consta o nome do autor, datado de
11/12/1989 (Evento 8, PROCADM1, fls. 7/9); 
-Contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida em 16/09/2009, onde consta
qualificado o autor como lavrador, tendo presente contrato prazo de 10 (dez) anos,
a contar de 11/09/2009 a 11/09/2019, dando continuidade ao anterior vencido em
24/11/2008 (Evento 8, PROCADM1, fls. 23/24); 
OBSERVAÇÃO: HÁ OUTROS DOCUMENTOS RURAIS FORA DO PA, QUAIS
SEJAM: 
-Certidão de Casamento, contraído em 03/07/1982, onde consta qualificado o autor
como lavrador Evento 1, CERTCAS7, fls.1); 
-Consta da CTPS anotação como trabalhador rural de 17/08/1991 a 01/06/1992
(Evento 1, CTPS8, fls.4); 
-CCIR onde consta o nome do pai do autor 1987, 1985, 1996, 1980, 1986, 1983,
1978, 1988 (Evento 1, ANEXO9, fls. 1/11); 
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-Ficha de atualização cadastral agropecuária onde consta o nome do pai do autor
qualificado como pecuarista, datado de 26/11/1981 (Evento 1, ANEXO9, fls. 17/18); 
-ITR 1997, 1992, onde consta o nome do genitor do autor (Evento 1, ANEXO9, fls.
21, 24); 
-Contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida em 17/02/2004 onde consta
qualificado como trabalhador rural, tendo o presente contrato prazo de 05 (cinco)
anos, a partir de 17/02/2004 (Evento 1, ANEXO11, fls. 1/2); 
-Contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida em 23/11/1998, onde consta
qualificado o autor como trabalhador rural, tendo contrato prazo de 05 anos a
contar de 23/11/1998 (Evento 1, ANEXO12, fls. 1/2 ); 
-Carteira de beneficiário INAMPS onde consta o autor como trabalhador rural,
datado, respectivamente em 06/1988 e 08/1990 (Evento 1, ANEXO13, fls. 1/2 );

Em seu depoimento, o autor informa que possuem uma chácara de 11.000m, e Santa
Tereza, zona rural de Atílio Vivacqua. Que atualmente cultiva 500 pés de café, e ja
teve 3500 pés. Cultiva banana, mandioca, milho para consumo. Que já teve
produção de leite quando o pai era vivo. Que já teve outra fonte de renda, sem
deixar de trabalhar na roça. Trabalhou na Santa Casa por 1 ano como porteiro,
Itapuã Calçados por 3 anos (quando era jovem), na fazenda do Dr Marinho. O
deslocamento da chácara para a cidade era feito de ônibus. Que a esposa do autor
trabalha na Prefeitura de Atílio Vivacqua, serviços gerais, nas escola em zona
rural, há 25 anos aproximadamente. Que nunca recebeu benefício do INSS
anteriormente. Que possui curso superior de teologia, porém não atua na área.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmam os termos do depoimento do autor.

Da instrução probatória acima descrita, é possível concluir que, embora conste dos
autos início de prova material, corroborado por prova testemunhal de que a parte
autora trabalhou exerceu atividade rural, não restou configurado o regime de
economia familiar de subsistência, como segurada especial.

Na CTPS do autor há diversos vínculo de trabalho urbano confirmados por ele em
audiência. No CNIS: (a) há de atividade em Calçados Itapua em 1976/1979; (b)
Conservador Marchiore 1987; (c) Marsal Mamore Salviano 1991/1992; (d) Santa
Casa de Misericórdia Cacheiro 1992/1993; (e) Teixeira e Conta Representação
2008/2009; (f) Funerária Misericórdia 2015; (f) e, além do vínculo urbano anotado
há vários recolhimentos como contribuinte individual  entre 2006 e 2014 (CNIS,
EVENTO8, PROCADM1, fl. 36).

A esposa do autor é funcionária da Prefeitura de Atílio Vivácqua há 25 anos,
serviços gerais, conforme relato do próprio autor.

As atividades urbanas exercidas pela parte autora e o trabalho da esposa conferem
à unidade familiar da parte autora uma condição financeira que não é compatível
com a da grande maioria dos segurados especiais que sobrevive da renda obtida
exclusivamente da atividade rural em economia familiar.
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Ademais,  não basta ter uma propriedade rural ou morar em uma zona rural para
ter direito ao benefício de aposentadoria por idade como trabalhador rural. O
específico regime previdenciário conferido pela legislação ao segurado especial
parte da premissa de dedicação profissional à atividade rural. 

Deve ser destacado que o segurado especial é aquele que efetivamente trabalha na
terra, de sol a sol, sob as intempéries do tempo, contando com o auxílio apenas de
familiares, caso que a lei tentou proteger e conceder a possibilidade de
aposentadoria por idade independente de contribuição previdenciária.

Desse modo, não há reparo na decisão administrativa de indeferimento. A parte
autora não tem direito à aposentadoria por idade, na condição de segurada
especial.

..."

II.3.  A parte autora nasceu em 17/02/1959.

A DER ocorreu em 25/04/2019.

O período de carência é de 04/2004 a 04/2019.

Nesse período o autor tem 66 contribuições recolhidas como segurado
empregado ou contribuinte individual.

Trata-se de período equivalente a 5 anos e meio de atividade urbana,
que está integralmetne inserido dentro do período de carência do benefício rural
pretendido.

Tal fato, por si, inviabiliza a concessão da aposentadoria por idade
como segurado especial.

II.4. Em seu depoimento pessoal, o autor declarou que já teve outras
fontes de renda, mas que nunca deixou de trabalhar na roça; ou seja,
alega ter trabalhado de forma concomitante no meio urbano e rural.

Ocorre que, além de ter mais de 5 anos de atividade urbana
desempenhada dentro do período de carência, o próprio autor afirmou que sua
esposa labora como auxiliar de serviços gerais em prefeitura.

O autor pode averbar período rural. Mas tal averbação somente pode
ser usada para fins de viabilizar aposentadoria híbrida, aos 65 anos; não a
aposentadoria do segurado especial, que supõe trabalho rural nos 15 anos anteriores
ao pedido.
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Considerando que houve vários documentos que não foram
apresentados no processo administrativo (listados na sentença, inclusive contratos de
parceria), não é cabível analisar, nesta ação, a viabilidade de tal averbação de tempo
rural.

III. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Ressalvo a autora a
possibilidade de, após apresentar toda a documentação ao INSS, pleitear em juízo
(caso haja indeferimento administrativo) o pedido de aposentadoria híbrida. De
outro modo, este provimento não importa na conclusão de que não houvera trabalho
como segurado rural nos intervalos de tempo nos quais o autor não recolheu
contribuições como segurado urbano.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do
valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade
da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do
CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001529016v16 e do código CRC
82f0c376. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009109-89.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDNEIA GARCIA DORNELLAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. 

No recurso, alegou que:

"... Consoante os documentos para comprovação de atividade rural anexados junto
a inicial, a recorrente trabalhou como lavradora em regime de economia familiar
desde criança até 31 de dezembro de 2005, iniciando sua labuta na terra ainda
desde muito cedo, juntamente com seus genitores que também eram trabalhadores
rurais e cultivavam café, milho, feijão, hortaliças, mandioca, dentre outros
produtos.

...

Em primeiro plano, a negativa se baseia no fato de seu companheiro ser aposentado
com renda de 2,5 salários mínimos. Como se pode observar a recorrente trabalhou
na atividade rural desde sua infância e casou-se em 22.07.1972, mas naquela época
seu esposo não auferia renda como caminhoneiro, o que só veio a ocorrer em
01.11.1974 quando começou a trabalhar para o senhor FREDERICO
HARCKBART, até a data de 31.01.1976, ou seja num período de 1 (um) ano e 2
(dois) meses, voltando a trabalhar no campo com a requerente até fevereiro de
2004, quando foi trabalhar na PADARIA SÃO GERALDO LTDA e passou a
contribuir como contribuinte individual.

...

Ainda que o marido tenha exercido a profissão de motorista isso não desqualifica a
qualidade de segurada especial na época já que sua renda era inferior ao salário
mínimo vigente a época.

...

Ressalta ainda que, o marido da recorrente só passou a contribuir como autônomo
a partir do ano de 2004, período em que não se discute mais sobre a qualidade de
segura especial da recorrente. No entanto não há que se questionar sobre o
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benefício auferido pelo marido da recorrente se este não abrange o período em que
se busca comprovar como labor rural da recorrente.

...

No que tange à atividade rural, sabe-se que para a sua comprovação a legislação
previdenciária exige a presença de início razoável de prova material,
complementada por prova oral, não podendo esta última servir como prova
exclusiva (§ 3º do art. 53 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 149 do STJ).

...

Logo, não há exigência legal de que o documento apresentado como início de prova
abranja todo o período que se quer comprovar, bastando ser contemporâneo aos
fatos alegados e referir-se, pelo menos, a uma fração daquele, corroborado com
prova.

..."

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL
REMOTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007
DO STJ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AUSENTE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTO DIVERSO.

I. Fundamentação

I.1. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
publicado no DJe de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso
repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da
Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção
da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja
qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo.
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Passo a analisar o tempo de exercício de atividade rural.

I.2. Da comprovação do exercício de atividade rural.

A autora nasceu em 25/08/1951.

No presente caso, a parte autora pretende comprovar o exercício de
atividade rural nos seguintes períodos  (cf. autodeclaração em ev.8-procaadm3,
páginas 17/20):

25/08/1966 a 24/04/1989, como meeira dos pais;

25/04/1989 a 31/12/2005, como proprietária rural.

I.3. A sentença apontou que o marido da autora auferir aposentadoria
urbana superior a 2 (dois) salários mínimos a partir de 2014.

O recurso consignou que o marido da autora trabalhara, p.ex., de 1974
a 1976, como caminhoneiro, com remuneração inferior ao salário mínimo da época
(acostou cópia da CTPS do marido da autora).

A renda mensal inicial da aposentadoria do marido da autora foi
calculada tendo por base os 80% maiores salários de contribuição posteriores a
1994. O que indica que, desde então, sua renda era constantemente superior a 2
salários mínimos. 

Quanto ao período anterior, o fato de o salário do marido da autora, em
CTPS, ser eventualmente inferior a dois salários mínimos, é um evento que se
afigura neutro com relação ao caso. Tendo o marido da autora atividade urbana 
desde o casamento ou antes mesmo disso (a certidão de 1972 informa que ele seria
motorista) é um dado que impõe à autora produzir um forte conjunto probatório em
nome individual apra provar a condição de segurada especial.

I.4.   Como início de prova material referente ao primeiro período
(25/08/1966 a 24/04/1989), em que a recorrente alega ter trabalhado como meeira
dos pais, consta nos autos tão somente a certidão de casamento dos pais, ocorrido
em 16/10/1950, onde consta a profissão do pai como lavrador (Evento 8 -
PROCADM1 - fl. 29).

A autora casou em 22/07/1972. Na certidão de casamento consta a
profissão do marido como motorista (Evento 8 - PROCADM1 - fl. 9). 
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Na certidão de nascimento do terceiro filho do casal, nascido em
20/03/1979 também consta a profissão do marido como motorista (Evento 8 -
PROCADM1 - fl. 30). 

No que diz respeito ao período de 25/04/1989 a 31/12/2005, a autora
acostou aos autos inúmeros documentos que comprovam a condição de proprietária
rural, mas que não comprovam o efetivo labor rural.

Há inúmeros comprovantes de ITR relativos à propriedade rural e
apenas uma única ficha de matrícula, datada de 1995, onde consta a profissão da
autora e do marido como lavradores (Evento 8 - PROCADM2 - fl. 5). 

Enfim, não há comprovação do labor rural da autora nos períodos
informados na autodeclaração.

Assim sendo, ante a ausência de firme conjunto de prova material
(tendo em vista, em especial, o fato de que o marido da autora já era segurado
urbano desde o casamento e se aposentou como tal), é que a pretensão improcede.

III. Conclusão

O recurso da autora deve ser desprovido.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da
gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001547328v10 e do código CRC
312edbeb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:5:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001479-70.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS RAMPINELLI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS em face da sentença que o condenou a conceder o benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora, com DIB em
04/10/2019 (NB 195.405.260-7).

Alega o recorrente que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça já se decantou no sentido de só admitir a comprovação do desempenho de
atividade laborativa, mesmo diante de uma sentença proferida pela Justiça do
Trabalho, caso haja prova material da existência de uma relação de
emprego. Registra que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, ao julgar recurso interposto contra decisão proferida nos autos do processo
n.º 0002501- 91.2012.4.02.5050, decidiu, durante sessão realizada em 17 de agosto
de 2016, que sentença proferida em ação reclamatória trabalhista somente será
aceita como início de prova material em duas situações: quando for fundamentada
em documentos que comprovem o exercício da atividade na função com os períodos
alegados; e quando ajuizada antes da prescrição. Assevera que o ordenamento
jurídico pátrio dispõe que o cálculo do salário de benefício deverá ocorrer mediante
o emprego das informações constantes do CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais, conforme Art. 29-A da Lei 8.213/91, bem como que  a
inserção de informações no CNIS somente poderá ser realizada diante da existência
de informações cujos fatos sejam comprovados documentalmente. Sustenta que
a comprovação do exercício de qualquer atividade deve ser feito através de
documentações contemporâneas à data da prestação do serviço, conforme preceitua
o dispositivo 60, "caput", do Decreto 3.048/1999, que instituiu o Regulamento de
Benefícios da Previdência Social. Ressalta que a Emenda Constitucional 20/1998
introduziu outro requisito necessário à concessão do benefício em questão aos
segurados que estivessem vinculados ao RGPS na data de sua publicação: a
necessidade de observância de um período adicional de contribuição equivalente a,
no mínimo, 40% do tempo e que, em 16.12.1998 faltava para atingir o tempo
mínimo exigível.

É o relatório.
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VOTO

A sentença está assim fundamentada:

A parte Autora requereu o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição
NB 195.405.260-7, em 04/10/2019, indeferido administrativamente por falta de
tempo de contribuição (Evento 1 - PROCADM8 - fls. 67/68).

Conforme o Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fls.
58/61 (Evento 1 - PROCADM8), foi reconhecido administrativamente 30 anos,
5 meses e 27 dias de tempo de contribuição.

Contudo, não foi computado o período de 10/05/2000 a 31/05/2006, em que a parte
autora laborou na empresa METALCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME,
reconhecido judicialmente através de sentença trabalhista (processo n° 0000800-
45.2009.5.17.0121), da Vara do Trabalho de Aracruz/ES (Evento 1 - PROCADM4 -
fls. 26/30 e PROCADM5 - fls. 01/02).

O referido período foi desconsiderado pelo INSS, sob o fundamento de que a parte
autora não atendeu ao cumprimento de exigência do Órgão (Evento 1 -
PROCADM5 - fl. 39), no sentido de apresentar documentos contemporâneos para
comprovação do vínculo empregatício. Conforme decisão administrativa, não foram
apresentados inícios de prova, motivo pelo qual não foi considerado o período da
reclamatória (Evento 1 - PROCADM8 - fl. 69).

Todavia, o entendimento jurisprudencial encontra-se pacificado no sentido de que a
sentença proferida pela Justiça do Trabalho pode ser considerada como início de
prova material . Confira-se:

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
SENTENÇA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material,
mostrando-se hábil para a determinação do tempo de serviço previsto no
artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, desde que fundada em elementos que
evidenciem o exercício da atividade laborativa na função e períodos
alegados na ação previdenciária, ainda que o INSS não tenha integrado a
respectiva lide (AgRg no Ag 1301411/GO, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA
MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 12/05/2011). 2. Agravo regimental a
que se nega provimento.(STJ, AGRESP 201101156132, Sexta Turma, Rel.:
VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado), DJE: 16/05/2012)
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Ementa. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR IDADE.
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA
TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço, a sentença trabalhista
será admitida como início de prova material, ainda que a Autarquia não
tenha integrado a lide, quando corroborada pelo conjunto fático-probatório
carreado aos autos. Precedentes desta Corte. 2. Agravo Regimental do INSS
desprovido. (STJ, AGA 201002117525, Quinta Turma, Tel.: NAPOLEAO
NUNES MAIA FILHO, DJE: 27/06/2011)

Ementa. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO
CPC. SÚMULA 282/STF. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI.
CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SEGURADO
RECONHECIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se as anotações na
CTPS, obtidas mediante sentença da Justiça Trabalhista, constituem ou não
início de prova material, apta a legitimar a revisão da RMI da pensão por
morte recebida pelos recorridos. 2. No tocante à alegada violação do art.
472 do CPC, o tema não foi prequestionado, o Tribunal a quo sequer
enfrentou o artigo, implicitamente. Recai ao ponto a Súmula 282/STF. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sentença trabalhista
pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a
comprovar o tempo de serviço prescrito no artigo 55, § 3º da Lei 8.213/91,
desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da
atividade laborativa nos períodos alegados, como no caso. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ, AGRESP 201200193653,
Segunda Turma, Rel.: MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE: 08/05/2012).

Por sua vez, conforme Súmula 31 da TNU "A anotação na CTPS decorrente de
sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins
previdenciários".

Com efeito, a CTPS da parte Autora foi anotada pela Secretaria do daquele Juízo,
conforme a cópia juntada aos autos (Evento 1 - PROCADM4 - fls. 16/20) e
mencionado na certidão de fl. 31 (Evento 1 - PROCADM5).  

Por sua vez, há registro do recolhimento das contribuições previdenciárias do
respectivo período, através de execução judicial nos autos da referida ação
trabalhista, conforme Alvará de fls. 22 e 26/27 e comprovante de pagamento de
GPS de fl. 24 (Evento 1 - PROCADM5).

A sentença trabalhista foi baseada em elementos que demonstraram efetivamente a
existência do vínculo laboral, de modo que não há razões para negar a sua
eficácia. Ademais, o documento de fls. 21/24 (Evento 1 - PROCADM4) pode ser
considerado como início de prova documental.
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Portanto, entendo que elementos probatórios trazidos aos autos são suficientes
para o reconhecimento do tempo de serviço do período de 10/05/2000 a
31/05/2006.

Observa-se ainda no documento de fls. 58/61 (Evento 1 - PROCADM8), que as
contribuições previdenciárias do período de 01/03/2016 a 30/09/2018 também não
foram computadas pelo INSS.

Considerando o indicador REC-LC123 (Evento 1 - CNIS3), trata-se de
contribuições recolhidas como contribuinte individual, na alíquota reduzida de 11%
de que trata a Lei Complementar n.º 123/2006.

Conforme cumprimento de exigência de fl. 53 (Evento 1 - PROCADM6), foi dada
oportunidade a parte autora manifestar interesse em realizar o pagamento da
diferença. Contudo, não houve manifestação nesse sentido. Portanto, referidas
contribuições previdenciárias não podem ser aproveitadas para concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição. 

Assim, somando o tempo equivalente ao período do vínculo empregatício
reconhecido judicialmente, que perfaz 6 anos e 21 dias, ao que já foi reconhecido
administrativamente (30 anos, 5 meses e 27 dias), a parte Autora conta com 36
anos, 6 meses e 18 dias de tempo de contribuição na DER.

Portanto, no caso concreto, o autor faz jus à obtenção da pleiteada aposentadoria
com proventos integrais, para a qual são exigidos 35 anos de contribuição.

Contudo, verifico que a parte Autora, com 57 anos, 1 mês e 25 dias de idade
(nascida em 09/08/1962 - Evento 1 - PROCADM4 - fl. 05) e 36 anos, 6 meses e
18 dias de tempo de contribuição, na data da DER, em 04/10/2019, atingiu
pontuação de 93.7028, NÃO implementando os requisitos para a concessão do
benefício sem a incidência do fator previdenciário, na forma do art. 29-C, inciso I
c/c §§1.º e 2.º, I, da Lei n.º 8.213/91.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei 9.099/95), eis que proferida de acordo com o entendimento desta Turma
Recursal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que a sentença trabalhista, no presente caso, não foi
homologatória de acordo, mas sim apreciou o vínculo de emprego conforme as
provas produzidas nos autos da reclamação trabalhista.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO. Condeno o recorrente vencido em honorários
advoclatícios de 10% do valor das parcelas em atraso (art. 55 da Lei 9.099/95).
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551484v3 e do código CRC
094f3e2e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 0106543-39.2015.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ZILDA DAS CHAGAS OLIVEIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001,
ESPÓLIO)

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação em razão de Recurso Extraordinário
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (evento 100) em face do
acórdão (evento 72) que negou provimento ao recurso inomiinado por ele interposto,
mantendo a sentença (evento 44)  que o condenou a acrescentar o percentual
previsto no caput do art. 45 da Lei nº 8.213/91 sobre o valor do benefício de
aposentadoria por idade (NB 051.425.314-2) da autora, desde a data do
requerimento administrativo formulado em 04/11/2014.

1. A decisão da Juíza Gestora (evento 140) determinou a remessa dos autos à Turma
Recursal de origem, a fim de que proceda à retratação do julgado na forma do art.
1.040, II, do CPC, por estar em divergência com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 1095).

É o relatório.

VOTO

2. O acórdão desta Turma Recursal (evento 72), ao manter a condenação ao
pagamento do percentual previsto no caput do art. 45 da Lei nº 8.213/91 sobre o
valor do benefício de aposentadoria por idade da autora, vai de encontro à tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1095, a seguir
transcrita:

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar
ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a
extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às
espécies de aposentadoria

Impõe-se, pois, a adequação do julgado ao entendimento do STF, de forma a julgar
improcedente o pedido.
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3. Conclusão.

3.1. Corrija-se a autuação, tendo em vista que houve habilitação de sucessores
(evento 140, item 1).

3.2. Voto no sentido de proceder à retratação do acórdão (evento 72) e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido, revogando, ainda, a antecipação de tutela
concedida na sentença. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551485v3 e do código CRC
5a293ec8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002903-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LACERDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA 
PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o
INSS a "... restabelecer o auxílio-doença NB 31/618.444.552-2 desde a cessação,
em 31/10/2019, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 01 ano, a partir
da data desta sentença."

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 24/8/1975
Trabalho/Atividade habitual encarregado de serviços
Escolaridade 4ª série
Doença e/ou lesão ev. 25 - Depressão psicótica. 

ev. 65 - Sequela de Leg. Calvé Perthes quadril direito.

2.  A sentença condenou o INSS a "... restabelecer o auxílio-doença NB
31/618.444.552-2 desde a cessação, em 31/10/2019, mantendo o pagamento do
benefício pelo menos até 01 ano, a partir da data desta sentença."  

3. No recurso alegou-se que o perito afirmara ser indispensável haver cirurgia para
que, após a mesma, se pudesse readquirir a aptidão laboral:

... Realizado pericia com Ortopedista e 28/06/2021, o perito concluiu pela
incapacidade temporária, mas condicionou a melhora após procedimento cirúrgico,
que sequer tem data prevista e sem saber realmente se terá eficácia, o tal
procedimento. 
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7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade
habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos
trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? 

R: Não. Apresenta limitação funcional em quadril direito. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da
atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas?
carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?). 

R: Agachar, ficar em pé tempo prolongado, pegar peso. 

15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para
que a pessoa examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua
atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento
cirúrgico? 

R: É indispensável o tratamento cirúrgico. Reabilitação pós-operatório cerca de 4 á
6 meses.

Em suma: como a estimativa de melhora indicada no laudo supõe a prévia realização
de cirurgia, a rigor não há como estimar prazo para melhora.

O segurado não pode ser obrigado a realizar cirurgia (artigo 101, LBPS). Cabe-lhe a
escolha de submeter-se ou não ao procedimento cirúrgico.

No caso concreto, enquanto não se submete a tal procedimento, é evidente, pela
leitura das respostas do perito acima transcritas, que está incapaz.

Por outro lado, como se não pode obrigá-la a realizar a cirurgia; e considerando,
ainda, o retardo que está ocorrendo nas cirurgias eletivas por conta da pandemia
(Covid-19), não se sabe se readquirirá a aptidão laboral (submetendo-se ao
procedimento cirúrgico) nem quando isso ocorrerá.

Logo, tal incapacidade não é temporária: ela tem duração indefinida, visto que
o segurado somente readquirirá a aptidão para a função habitual se realizar a cirurgia
e se tal cirurgia vier a ser bem sucedida. Trata-se de eventos futuros e incertos.

Na hipótese de o autor não pretender realizar a cirurgia, restaria uma aptidão residual
para atividades sem esforços físicos e sem necessidade de deambular (a incapacidade
atingiu o quadril). 
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Ora: o autor tem 46 anos e 4ª série primária. Labora em atividade de encarregado
(braçal); porta uma comorbidade psiquiátrica, reconhecida em laudo (depressão
psicótica) que, conquanto não gere incapacidade, é fator que provavelmente tornaria
mais difícil reabilitação para outra atividade. Tal histórico não indica uma
viabilidade de reabilitação.  

O autor faz jus à aposentadoria por invalidez.

Após a realização da cirurgia referida no laudo pericial, o INSS poderá, em
perícia de revisão, eventualmente rever a concessão do benefício.

3.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a CONVERTER, desde 28/6/21 (data da 2ª perícia judicial, evento
65), o AUXÍLIO-DOENÇA concedido na sentença em APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR  PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548646v4 e do código CRC
e1f68f13. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000491-09.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSENI ROSA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... A Recorrente requereu de forma expressa nos autos a realização de
nova prova pericial, para sanar a dúvida quanto à incapacidade da
Requerente.

Não obstante, ao tratar-se de prova deficiente, como no presente caso,
sendo necessária a dilação probatória, o magistrado não poderá
julgar antecipadamente a lide, haja vista a dilação probatória ser
necessária para o deslinde da demanda, de acordo com julgamento do
TRF – 5:  ...

A Recorrente afirmou na petição inicial que sérias limitações
funcionais que a impedem de exercer sua atividade habitual, uma vez
sofre com TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISODIO ATUAL
MANÍACO COM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 – F31.2). Diante
disso, a documentação acostada aos autos revela-se insuficiente para
o deslinde da presente ação, tornando-se evidente a necessidade da
produção de uma nova prova pericial.

Neste seguimento, o TRF – 1, entendeu pelo cerceamento de defesa e
anulou a sentença que negou a dilação probatória requerida pelo
autor diante da omissão dos documentos apresentados:  ...
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Desta forma, em razão da inércia do juízo em analisar o pedido de
nova perícia, resta claro que o processo não foi instruído com as
diligências probatórias hábeis a demonstrar o direito da Autora,
mesmo tendo sido protestado pela realização de nova perícia médica.
Portanto, o Exmo. Magistrado a quo se manteve inerte diante do
pedido autoral e da possibilidade de realização das diligências
necessárias, restando claro que a sentença proferida pelo Juiz a quo
deve ser anulada para que o processo seja instruído com as provas
necessárias ao deslinde da demanda. Por fim, insta salientar ainda
que o requisito da incapacidade deve ser analisado também sob os
aspectos sociopessoais. 

Nesse sentido, antes de ficar incapacitado, a Autora garantia o seu
sustento. Ocorre que devido às limitações psíquicas e a baixa
escolaridade (ensino fundamental completo), a Requerente não possui
as mínimas condições de voltar a trabalhar, o que compromete não só
o seu sustento, como também os de seus familiares.

Diante disso, faz-se necessária uma análise detalhada sobre todos os
documentos médicos acostados aos autos, emitidos por profissionais
distintos, que demonstram a existência de incapacidade para o
trabalho; tudo a revelar um conjunto probatório mais convincente do
que uma análise pericial notoriamente realizada em pouco tempo e
que apenas atesta uma situação de “momento”. ...

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 2/2/1979
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de serviços gerais.
Escolaridade ensino fundamental completo.
Doença e/ou lesão ev. 21 - "Parte autora é portadora de Transtorno afetivo bipolar, CID

F31; sem causa única identificável (doença de origem multifatorial)"

2.    A DER ocorreu em 2/6/2015.

Quase seis anos depois da DER, em 2/3/21, a autora ingressou com esta ação.
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Com a inicial vieram 3 laudos, emitidos em 20/11/14, 27/4/17 e 29/9/17 (ev.1-
receit6). O mais antigo foi emitido mais de 6 meses antes da DER. Não o considero
hábil a comprovar incapacidade na DER. O de 27/4/17 noticia que houvera
internação no HEAC mas a autora estava "de alta, aguardando a medicação." Não se
informa a duração da internação. O de 29/9/17 informa a patologia, sintomas e
medicaçaõ em uso. Não faz juízo de valor sobre incapacidade.

O 2º laudo comprova que houve incapacidade decorrente de internação. Mas não se
sabe a duração dessa internação; pode ter durado 2 dias. Caberia à autora ter
apresentado tal documento, oportunamente, ao INSS; e não trazê-lo a Juízo quase 4
anos depois de sua emissão, sem que tenha sido apresentado à instância
administrativa. 

Não há razão para determinar nova perícia, como se pediu no recurso; ou para anular
a sentença. O laudo pericial esclareceu a matéria. O que ocorre é que a conclusão do
perito vai de encontro à pretensão. 

Nota-se que tendo em vista o longo tempo decorrido entre a DER e o ajuizamento da
ação, uma perícia a respeito da incapacidade pretérita ao longo de todo esse período
(quase 6 anos) teria necessariamente de ser indireta: deveria ater-se a farta
documentação médica (laudos de médico assistente) informando o estado mental da
autora ao longo desse período. A parca documentação apresentada é ineficaz a esse
mister. Uma eventual produção de nova prova pericial seria, portanto, inútil.

Quanto ao que mais há, a irresignação recursal é genérica. 

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
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https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001546570v4 e do código CRC
07ccabe8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000639-63.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VERA FERNANDES PESSOA DE SA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. REABILITAÇÃO - TEMA 177,
TNU. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o
condenou a "... restabelecer auxílio-doença à parte autora desde a data da cessação
em 28/02/2020 (Evento 10, OUT2), mantendo-se o pagamento do benefício pelo
menos até a reabilitação, com pagamento dos atrasados."

Em seu recurso, o INSS pretende a incidência da tese fixada pela TNU
no julgamento do tema 177.

VOTO

II.        Fundamentação.

Assiste razão ao INSS.

A disposição da sentença relativa à obrigatoriedade de reabilitar a parte
autora deve ser reconduzida à tese firmada pela TNU quando do julgamento do
Pedilef n. 0506698-72.2015.4.05.8500/SE (Tema 177). Eis a tese firmada:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não
sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá
determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à
concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da
reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional
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deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido. 

Mantida a concessão do auxílio-doença fixado na sentença, caberá ao
INSS  proceder ao "... encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional". Reitere-se que "a análise administrativa da
elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da
decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada
a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a
sentença." (Tema 177, TNU).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são
devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548597v2 e do código CRC
7dcc6c8a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003942-88.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RITA DE CASSIA SOUZA GUIMARAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. LEI 13.982/2020. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto
o feito sem a resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Em que pese a alegação do Magistrado no que se refere ao pedido de
auxílio-doença junto ao INSS, sob a justificativa de que “No caso, de
acordo com o indeferimento, o atestado médico apresentado pelo(a)
requerente não atende aos requisitos acima mencionados (IV)”. O
referido entendimento não merece prosperar, tendo em vista que NÃO
FORA OPORTUNIZADA À AUTORA A APRESENTAÇÃO DE
ATESTADO MÉDICO QUE PREENCHESSE OS REQUISITOS
INERENTES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
DOENÇA, OU SEJA, A AUTARQUIA DEVERIA TER SOLICITADO A
MESMA QUE APRESENTASSE NOVO LAUDO MÉDICO, SENDO
INDEVIDO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Dessa forma,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE INTERESSE DE AGIR, uma
vez que a Requerente realizou o pedido de concessão na esfera
administrativa e não lhe fora oportunizada a apresentação de novo
laudo, a fim de que preenchesse os Requisitos necessários à
antecipação do valar de um salário mínimo referente ao benefício de
auxílio-doença. Outrossim, ocorre que, caso a Autarquia entendesse
necessário a apresentação de novo laudo na via administrativa,
deveria ter aberto exigência solicitando o atestado médico, o que não
se verifica no processo administrativo. Dessa forma, a Autarquia
Previdenciária omitiu-se quanto ao seu dever legal de orientar a
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segurada acerca dos documentos necessários a antecipação de valor
de um salário mínimo mensal referente ao benefício de auxílio-doença
no momento do requerimento administrativo. Entretanto, AO
ANALISAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO, VERIFICA-SE QUE
NÃO HOUVE QUALQUER REQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO À
AUTORA. Neste contexto, entendo que a inércia do INSS em exigir a
apresentação de laudos médicos em sede administrativa não retira o
interesse processual da presente demanda, AINDA SE ASSIM NÃO
FOSSE, O LAUDO MÉDICO JUNTADO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO PREENCHIA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A
ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO
REFERNETE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

(...)      Postula-se a concessão do benefício por incapacidade.

O requerimento administrativo impugnado nestes autos (auxílio doença com
atestado médico) foi indeferido em razão da não apresentação atestado médico, nos
termos da Lei n° 13.982, de 2 de abril de 2020, ou da não conformação dos dados
com a forma e requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n° 9.381, de 6 de abril
de 2020.

A Lei 13.982/2020 estabeleceu a possibilidade de antecipação do pagamento de um
salário mínimo aos segurados requerentes do benefício de auxílio doença durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19):

Art. 4º Fica o INSS autorizado a antecipar 1 (um) salário-mínimo mensal para os
requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o art. 59 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação
desta Lei, ou até a realização de perícia pela Perícia Médica Federal, o que ocorrer
primeiro. 

Por sua vez, a Portaria Conjunta nº 9.381/2020 disciplinou os requisitos para o
deferimento da sobredita antecipação e estabeleceu o seguinte em relação aos
atestados médicos:

Art. 2º Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas
Agências da Previdência Social, nos termos da Portaria Conjunta SEPRT/INSS n°
8.024, de 19 de março de 2020, os requerimentos de auxílio-doença poderão ser
instruídos com atestado médico.

§ 1º O atestado médico deve ser anexado ao requerimento por meio do site ou
aplicativo "Meu INSS", mediante declaração de responsabilidade pelo documento
apresentado, e deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
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I - estar legível e sem rasuras;

II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com
registro do Conselho de Classe;

III - conter as informações sobre a doença ou CID; e

IV - conter o prazo estimado de repouso necessário.

§ 2º Os atestados serão submetidos a análise preliminar, na forma definida em atos
da Subsecretaria de Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência e do
Instituto Nacional do Seguro Social.

§ 3º A emissão ou a apresentação de atestado falso ou que contenha informação
falsa configura crime de falsidade documental e sujeitará os responsáveis às
sanções penais e ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos.

No caso, de acordo com o indeferimento, o atestado médico apresentado
pelo(a) requerente não atende aos requisitos acima mencionados (IV). 

A exigência de prévia análise administrativa do pedido objeto da demanda judicial
é requisito para configuração do interesse processual sob o aspecto da necessidade.
Nos termos da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE
631.240, com repercussão geral reconhecida, o prévio requerimento administrativo
é exigido para demonstrar que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a
satisfação da pretensão autoral.

Não serve o Judiciário como substitutivo da administração previdenciária, agindo
tão somente como revisor de seus atos.

Portanto, na hipótese dos autos, o feito deve ser extinto por falta de interesse. (...)

É o relatório.

VOTO

Esta TR, na Sessão do dia 12/8/2021, por maioria, no julgamento do processo
n. 5005107-73.2020.4.02.5002/ES, firmou o entendimento de que a exigência de
apresentação de atestado médico pelo segurado, nos termos da Lei n. 13.892/2020 e
da Portaria Conjunta n. 9.381/2020, para fins de concessão de benefício por
incapacidade, não contém ilegalidade/inconstitucionalidade, sendo que o
ajuizamento de ação judicial sem o cumprimento de tal preceito configuraria sim
ausência de interesse de agir.  
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Dessa forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem a resolução de
mérito. 

Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551123v2 e do código CRC
65855411. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006246-29.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA ALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora recebe AUXÍLIO-DOENÇA. Nessa ação pretende ver tal benefício
CONVERTIDO em aposentadoria por invalidez.

A sentença julgou improcedente o pedido.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a
parte autora aduziu o que segue:

...  Conforme visto no laudo pericial, o Recorrente deve manter
tratamento ortopédico, assim como, corre o risco de agravamento do
seu quadro clínico caso volte a exercer suas atividades laborativas. 

Todavia, o expert de forma imprudente, afirmou no quesito 16, que o
Recorrente pode ser submetido a reabilitação profissional para ser
reabilitado em atividades que trabalhe sentado. 

Nesta linha, destacamos que o Recorrente já passou por diversos
cursos de reabilitação, mas não obteve autorização para retornar ao
mercado de trabalho, em razão do seu grave quadro clinico,
confirmando seu direito e a necessidade da concessão da
aposentadoria por invalidez.   (...)

Assim sendo, analisando as condições pessoais do Recorrente, temos
que o mesmo faz jus a ser aposentado por invalidez, sendo que, apesar
de possuir apenas 36 (trinta e seis) anos, possui escolaridade de
ensino fundamental incompleto e experiência profissional de auxiliar
de ajudante de caminhão, além do seu grave quadro de saúde. 
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Como já mencionado anteriormente, o Recorrente já foi submetido a
programa de reabilitação, mas, mesmo com isso, não pode ser
reintegrado ao mercado de trabalho. Assim, é cediço que, mesmo que
o Recorrente seja reabilitado em alguma função qualquer, o mesmo
dificilmente conseguirá uma vaga de emprega, haja vista, a disputa
com os demais indivíduos qualificados e sem qualquer problema de
saúde. ...

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 9/5/1985
Trabalho/Atividade habitual EV . 23 -  profissao auxiliar de ajudante de caminhao de bebida,

relatando acidente de moto ocorrido em setembro de 2016.
 

Escolaridade ensino fundamental incompleto ( cursando 7ª serie )
Doença e/ou lesão EV. 23 - sequela definitiva de lesoes complexas do membro inferior

esquerdo

2.  A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...  In casu, em perícia realizada em 22.06.2021 (evento 23), o perito
nomeado pelo Juízo, médico ortopedista confirmou a existência de
"SEQUELA DEFINITIVA DE LESOES COMPLEXAS DO MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO" (quesito 3). 

Eis o relato do quadro clínico do autor apresentado pelo perito
(quesito 4):

"PACIENTE APRESENTANDO LIMITAÇAO PARA APOIO COM MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO, SENDO NECESSARIO PAR DE MULETAS, E
LIMITAÇAO DE ADM DO TORNOZELO ESQUERDO, COM CICATRIZES
DESTE".

Asseverou o perito que o autor está incapaz para o desempenho de sua
atividade laborativa habitual de ajudante de caminhão de bebida, na
medida em que "APRESENTA LIMITAÇOES COM MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO" (quesitos 6, 7 e 8).
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Assegurou o especialista que é possível a reabilitação do autor para
atividades que possam ser exercidas sentado (quesito 16).

Não há se falar, portanto, em concessão de aposentadoria por
invalidez.

Como visto, a incapacidade que acomete o autor foi diagnosticada
pelo perito judicial como parcial e definitiva.

Não me parece razoável aposentar desde logo o autor, pois se trata de
segurado que conta apenas 36 (trinta e seis) anos de idade. O grau de
instrução do autor é baixo, ensino fundamental incompleto  (quesito 1,
evento 23), mas durante a reabilitação profissional poderá elevar o
grau de escolaridade para ter acesso a ocupações compatíveis com
suas limitações.

Ademais, consoante revelam os laudos médicos do SABI anexados aos
autos, o autor foi considerado elegível para participar do programa de
reabilitação profissional:

"BAIXA ESCOLARIDADE E MATRÍCULADO NO 7º ANO SO EJA PARA
ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE, PARA NÍVEL QUE PERMITA A SUA
REABILITAÇÃO. SUGIRO CURSOS EM ÁREA ADMINISTRATIVA.
SEQUELAS ESTÁVEIS, MANTÉM-SE ELEGÍVEL , AO ROP PARA
ANDAMENTO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E
SEGUIMENTO. FUNÇÕES/SETORES POSSÍVEIS, DE MODO NÃO
EXCLUSIVO: SETOR DE ALMOXARIFADO, CLASSIFICAÇÃO,
CONFERÊNCIA E TRIAGEM, ADMINISTRATIVOS, RECEPÇÃO,"

Vale ressaltar que os laudos/exames particulares não são capazes de
invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial, pois o
atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente
técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser
resolvida em favor do parecer do perito do juízo. 

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo
dispõe que “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. 
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Assim, acato a conclusão do laudo médico judicial, por entender que o
mesmo, além de confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi
realizado de forma regular e com profissional com capacidade técnica
para apreciar as patologias apresentadas.

Assim sendo, por todos estes fundamentos, carece de amparo a
pretensão autoral.

3.  O autor tem 36 anos e foi considerado, pelo INSS, elegível para reabilitação.

O perito do Juízo considerou ser viável a reabilitação.

Dadas as suas condições pessoais - menos de 40 anos, cursando o ensino
fundamental e residente na região metropolitana desta capital - é inviável, desde já,
excluir a viabilidade de sucesso na reabilitação.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551377v3 e do código CRC
8984bad1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000981-11.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FATIMA ANTONIA GONCALVES FLORES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...   Com todo respeito, a r. Sentença há de ser reformada para julgar
procedente o feito porquanto o impugnado laudo pericial, ao qual o
julgador não esta adstrito, não se presta para os fins a que fora
proposto: 

- INCOMPLETO: não considera os laudos/exames anexados onde
constam informações que permitem responder integralmente aos
quesitos propostos: "h"; "i"; "j"; "k", e levariam a outra Decisão

- CONTRADITÓRIO: Diante das respostas aos quesitos "b", "o" e "q"
não é admissível que a conclua inexistir incapacidade, principalmente
considerando a profissão da Autora 

-Caso acolha o laudo pericial, devido o benefício ao pagamento até
então, porquanto comprovada incapacidade até então.

 

VOTO

1.  Dados da parte autora.
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Data de nascimento 12/8/1964
Trabalho/Atividade habitual pedagoga 
Escolaridade EV. 71 - superior completo com pós-graduação - pedagogia
Doença e/ou lesão EV. 71 - Os relatórios médicos (11/02/2020, 06/02/2019 e

08/04/2021) informam diagnostico de Cegueira em Olho Direito Por
Trauma Ocular (H54.4), Degeneração Macular em Olho Esquerdo
com Visão Subnormal 20/40 (H35.3) e Transtorno Afetivo Bipolar
(F31.5 à época da avaliação, atualmente F31.7 - Transtorno Afetivo
Bipolar em Remissão). Apresenta também Hipertensão Arterial (I10).

2.  O recorrente afirmou que o laudo seria:

- INCOMPLETO: não considera os laudos/exames anexados onde
constam informações que permitem responder integralmente aos
quesitos propostos: "h"; "i"; "j"; "k", e levariam a outra Decisão

Não houve, no recurso, a exposição sobre porque a eventual resposta integral a tais
quesitos alterariam a conclusao do perito. 

Registro que o  laudo pericial indicou de forma adequada o exame físico e de estado
mental que foi realizado e embasou a conclusão.

3.  O recorrente afirmou que o laudo seria:

- CONTRADITÓRIO: Diante das respostas aos quesitos "b", "o" e "q"
não é admissível que a conclua inexistir incapacidade, principalmente
considerando a profissão da Autora 

As respostas o e q informam que há tratamento regular para as patologias; que as
patologias psiquiátrica e oftalmológica estão estáveis. A resposta b arrola as
patologias que a autora porta.

Não há contradição no laudo. Uma pessoa pode portar doenças e, mesmo assim,
estar apta ao trabalho.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).Voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001549379v4 e do código CRC
28fecdb6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001880-72.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SOELI DE ASSIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...  A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, eis que
o impugnado laudo pericial, ao qual o julgador não esta adstrito : 

-Omisso/-incompleto: fala apenas do momento, quando dos autos consta CID F32.2
(EPISODIO DEORESSIVO GRAVE) evidenciando incapacidade, ainda que
somente a data da pericia judicial 

-divergente: Ao quesito “O” informa “Indeterminado” a previsão de duração do
tratamento, levando a concluir que persiste incapacidade. 

Deve ser anulada r. Sentença deferindo pedido EV 26, porquanto o Julgador
Singular impediu produção de provas.  ... 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 3/6/1976
 
Trabalho/Atividade habitual

ev. 1 - serviços gerais
 
ev. 57- auxiliar de produção

Escolaridade ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
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Doença e/ou lesão

ev.31 - autora é portadora de transtorno depressivo (CID-10 F32.2)
agravado por transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F41.1),
em acompanhamento psiquiátrico.

2.  No recurso alegou-se que o laudo seria: 

-Omisso/-incompleto: fala apenas do momento, quando dos autos consta CID F32.2
(EPISODIO DEORESSIVO GRAVE) evidenciando incapacidade, ainda que
somente a data da pericia judicial 

O laudo não se refere apenas ao momento da perícia. 

Com efeito, no quesito k a perita afirmou que não havia evidência de incapacidade
quando do indeferimento do pedido administrativo.

3.  No recurso alegou-se que o laudo seria: 

-divergente: Ao quesito “O” informa “Indeterminado” a previsão de duração do
tratamento, levando a concluir que persiste incapacidade. 

A pessoa pode estar realizando tratamento de uma doença e, durante tal tratamento,
não portar incapacidade. 

Logo, quanto a tal ponto, nada há a prover.

4.  No recurso alegou-se que a senteça deveria ser anulada "... deferindo pedido EV
26, porquanto o Julgador Singular impediu produção de provas.  ... "

Contudo, no evento 26 não há qualquer pedido.

A petição que há após o laudo é a do evento 32, no qual se afirmou os 2 tópicos
referidos no recurso e já abordados nos dois itens anteriores.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551207v3 e do código CRC
75e60703. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002796-09.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NOELSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...   Com todo respeito, a r. Sentença há de ser reformada para julgar
procedente o feito porquanto o impugnado laudo pericial, ao qual o
julgador não está adstrito, não se presta para os fins a que fora
proposto: Conforme resposta letra "f" faz analise considerando
vínculo de 01/2019 a 03/11/2020 fazendo suposição "se realmente
presentes e incapacitantes"; "óbvia avaliação médica exibindo aptidão
nos períodos admissional e demissional." 

No CNIS do Autor, embora tivesse vínculo no período mencionado,
esteve em benefício quase todo período: 17/12/2019 - 06/02/2020;
22/06 a 21/07/2020; 04/09/2020 a 03/11/2020 por enfermidades que
ainda persistem de acordo com provas nos autos, inclusive foto EV
16: 

Laudo: “SEQUELA DE ENCEFALOMALOCEA FRONTO TEMPORAL
ESQUERDA COM PREJUÍZO DE SUAS FUNÇÕES COGNITIVAS E
DISTURBIO DO COMPORTAMENTO. SEM CONDIÇÕES PARA
REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS”

(...)

- CONTRADITÓRIO responde ao quesito: 
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“O”: “Sim” ( O(a) periciado(a) está realizando tratamento?);
“Indetermindo” (Qual a previsão de duração do tratamento?) 

“R”: “obrigatoriamente, as lesões sequelares não apresentam caráter
progressivo, ou seja, à luz da ciência, os sintomas estariam presentes em
mesma intensidade e frequência desde o evento traumático ocorrido em
Dezembro de 2017, não permitindo que se infira qualquer caráter
progressivo com exacerbação ou surgimento de novos sintomas desde
então”. 

Portanto presentes os sintomas, em mesma intensidade e frequência do
evento traumático, encontra-se incapacitado, fazendo juz ao
pagamento do benefício desde o 1º requerimento e enquanto persistir.
(...) 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 17/3/1966 - 
Trabalho/Atividade habitual zelador; 

foi trabalhador rural
Escolaridade  FUNDAMENTAL INCOMPLETO
 
Doença e/ou lesão

ev. 34 - "O autor apresenta histórico de acidente automobilístico em
Dezembro de 2017 com evidência de traumatismo craniano, edema
cerebral difuso e hemorragia subaracnóide traumática. "

2.  A DER referida na inicial é 4/9/2020.

A perita do Juízo esclareceu que os sintomas relatados pelo autor - déficit cognitivo
e comportamental - se presentes, seriam sequelas do acidente ocorrido no ano de
2017; e que não obstante tal alegação, o autor foi contratado e laborou por quase
dois anos,  o que inviabiliza a alegação de incapacidade. 

Com efeito, eis a resposta da perita a respeito da ausência de incapacidade:

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

Não. Apesar do autor relatar déficit cognitivo e comportamental, em
teoria, tais sintomas, se realmente presentes e incapacitantes, seriam
sequelares ao evento traumático ocorrido em Dezembro de 2017.
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Ocorre que o autor atuou como zelador no Cerimonial Porto dos
Encantos, no período de Janeiro de 2019 a 03 de Novembro de 2020,
com óbvia avaliação médica exibindo aptidão nos períodos
admissional e demissional.

3. O recurso afirma que as fotos de ev.16 comprovariam qeu os sintomas persistem.

O autor, em duas fotos, aparece acamado em cama hospitalar. Não se sabe quando
tais fotografias foram capturadas. Podem ter sido na sequência do acidente de 2017.
Elas não comprovam incapacidade na DER ocorrido em 4/9/20, muito depois do
referido acidente automobilístico.

4. A irresignação recursal é genérica. 

O laudo pericial está adequadamente fundamentado.

Não há razão para prover o recurso.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551768v3 e do código CRC
4e7f1a13. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003328-80.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELDA GAZOLLI CAMPOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu que a sentença deve ser anulada, visto que o
laudo pericial é incompleto, dado que não analisou provas juntadas e refere-se
apenas ao momento da perícia; e seria tam´bem contraditório e omisso.

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 19/3/1964
Trabalho/Atividade habitual ev. 1 - doméstica 

ev. 20 - ATIVIDADE DO LAR
Escolaridade 4ª série
Doença e/ou lesão ev. 20 - APRESENTA QUADRO DE DISCOPATIA EM REGIAO

LOMBAR. CID M54

2.   O recurso aponta diversos documentos médicos que não teriam sido analisados
pelo perito.

O laudo pericial não referiu quais laudos analisou. Fez menção genérica a laudos de
exames radiológicos.
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O laudo pericial não apontou o exame físico realizado. Não foram apontados, p.ex.,
os testes realizados (como o de laségue) para lastrear a conclusão de que não haveria
incapacidade.

Houve cerceamento de defesa.

3.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença.

O Juízo a quo deverá FACULTAR à parte autora a realização de NOVA prova
pericial (caso o autor não compareça e não justifique, caberá julgar como entender
cabível), a ser realizada por outro perito.

No ato pericial, o autor deverá exibir ao perito os documentos médicos de que 
dispõe. Trata-se de ônus probatório seu. 

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. Sem honorários e sem custas.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551221v4 e do código CRC
e2a171e8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003350-44.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIANO MORETTI DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, fixada a DIB
em 18/06/2020 (data da citação). 

Em seu recurso, o INSS afirmou que não há interesse de agir porque o autor estava
recebendo benefício e não requereu administrativamente a sua prorrogação. Afirmou
que o STF confirmou a necessidade de pedido de prorrogação no julgamento do re
1269350/RS.

É o relatório.

 

VOTO

Eu concordo com a tese recursal de que não há interesse de agir, porque não houvera
pedido de prorrogação do benefício que estava sendo pago. E
tenho mantido sentenças nas quais se julga o feito extinto sem julgamento de mérito
por essa razão.

O leading case a respeito da matéria - RE 631240 - foi julgado pelo STF em 2014.

O INSS apontou novo julgado do STF - de 16/6/20. Trata-se do RE n. 1.269.350-RS,
interposto pela autora, que foi desprovido em decisão monocrática do Min. Edson
Fachin. A matéria sob julgamento é a mesma com a qual ora me defronto. Com
efeito, o caso foi assim sumariado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.269.350 RIO GRANDE DO SUL (...)
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DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da
Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em
que manteve a sentença que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, tendo
em vista que a autora não comprovou ter realizado pedido de prorrogação do
benefício cujo restabelecimento é postulado, nem mesmo ter realizado novo
pedido de concessão (eDOC 29, p. 1). No recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violações à Constituição da
República. ...

O processo de origem, julgado pela 2ª TR-RS, é o Recurso Cível
n. 50750125920194047100, no qual decidiu-se nos seguintes termos:

“Após a implantação do regime de alta programada pela MP nº 739/2016, mantida
pela que a sucedeu, MP nº 767/2017, na atualidade convertida na Lei nº 13.457
(DOU 27/06/2017), a data de cessação do benefício passou a ser parte integrante
do ato concessório. Assim, quando ausente prova de que requerida a prorrogação
do benefício, presume-se a concordância do segurado com a data préfixada, pois
não é possível exigir que a autarquia previdenciária pressuponha a permanência da
incapacidade e mantenha ou conceda benefícios sem qualquer tipo de controle.
Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de
que a configuração do interesse de agir depende do prévio conhecimento da
Administração acerca da matéria fática da qual depende a análise do pedido
postulado na esfera judicial. Confira-se: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição
de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência
de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender
da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
-, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos
a seguir expostos.(...) (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-
2014)(Grifei) (Grifo no original) 

5003350-44.2020.4.02.5002 500001551379 .V3 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 41



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 149/361

No caso, ao deixar de realizar o pedido de prorrogação na esfera administrativa, a
autora não levou ao conhecimento do INSS a alegada permanência do quadro
incapacitante - matéria fática essencial à análise do pleito de restabelecimento do
auxílio-doença. Nesse contexto, não vejo outra conclusão senão reconhecer a
ausência de interesse de agir do demandante quanto ao ponto, nos termos do
entendimento sedimentado pelo STF.” 

Ocorre que, no caso concreto, o INSS nada alegou a respeito da preliminar em
contestação. Deixou a matéria para ser aventada apenas na seara recursal.

É certo que a matéria relativa a uma condição da ação pode ser levantada apenas na
seara recursal.

A procrastinação provocada pelo INSS iria causar grave dano à parte autora; sendo
que o pedido de prorrogação muito provavelmente não foi formulado em face das
circunstâncias pessoais porque passa a parte autora.

Visto que o INSS poderia ter alegado tal matéria na contestação e não o fez -
somente a levantou no recurso -, o eventual provimento do recurso do INSS irá
apenas procrastinar o pagamento do benefício por invalidez em um caso no qual o
direito do segurado é incontroverso.

Por conseguinte, a incidência da norma processual que imporia a extinção do feito
sem julgamento de mérito iria redundar, no caso concreto, em
uma solução irracional.  

Javier HERVADA afirma que "cabe ao poder judiciário o controle da racionalidade
da norma... cabe aos juízes a declaração de nulidade da norma irracional." (Lições
propedêuticas de filosofia do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008; p.253).
No âmbito desse controle, reputo cabível afastar a norma cuja aplicação redundaria,
no caso concreto, em solução irracional.

Logo, no caso concreto, referida norma não deve ser aplicada.

Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de
que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551379v3 e do código CRC
0178e72b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014126-72.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE SENNA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou
a restabelecer a aposentadoria por invalidez NB 32/136.082.812-2 desde a
cessação, em 31/8/2018.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

... a jurisprudência dos nossos Tribunais tem entendido que a visão
monocular não necessariamente é incapacitante para o labor. Em
verdade, a visão monocular não pode ser considerada incapacitante
sequer parcialmente para uma função laborativa que não exija visão
binocular perfeita, de forma que o autor encontra-se incapacitado
apenas para pouquíssimas profissões em virtude de sua deficiência
visual.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 6/4/1979
Trabalho/Atividade habitual agricultor
Escolaridade  
Doença e/ou lesão Paciente portador de retinose pigmentar. Acuidade visual corrigida

menor que 20/400 em ambos os olhos. (olho direito sem percepção
luminosa e olho esquerdo conta dedos 2m).

2.  O INSS afirma que a visão monocular não incapacita para a função de agricultor.

Quanto a tal alegação, assiste razão ao INSS. Esta 1ª TR-ES tem vários julgados
nesse sentido.
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Ocorre que o recurso do INSS simplesmente desconsiderou a prova produzida.

A perita não afirmou que o autor teria visão monocular. O que o laudo diz, na
prática, é que o autor é cego. Com efeito, eis o teor da resposta n. 4:

Paciente portador de retinose pigmentar. Acuidade visual corrigida
menor que 20/400 em ambos os olhos. (olho direito sem percepção
luminosa e olho esquerdo conta dedos 2m).

A razão entre 20/400 é 0,05.  Segundo a perita, a acuidade visual corrigida do autor é
menor do que 0,05 em ambos os olhos.

Ora: nos termos da Portaria n. 3.128 de 24/12/2008, do Ministério da Saúde, há
cegueira quando se tem caso de acuidade visual corrigida menor do que 0,05 no
melhor olho; é o que dispõe o artigo 1º da referida portaria:

Art. 1º Definir que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com
Deficiência Visual sejam compostas por ações na atenção básica e
Serviços de Reabilitação Visual.

§ 1º Considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta
baixa visão ou cegueira.

§ 2º Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da
acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior
ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20º no melhor
olho com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de
comprometimento visual do CID 10) e considera-se cegueira quando
esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual menor
do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10).

Enfim: o laudo pericial definiu situação de cegueira em ambos os olhos; enquanto o
recurso do INSS supõe que o autor teria mera visão monocular.

É evidente que não há razão alguma para prover o recurso.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551164v5 e do código CRC
6ca309d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008381-14.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LENA MARA DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 12/8/1965 - 56 anos
Trabalho / Atividade habitual faxineira
Escolaridade 7ª série
 
 
Doença e/ou lesão

ev.1 - otite crônica, perda auditiva severa e fortes dores na coluna e
ombros 
ev.23 - Pericianda portadora de hipertensão arterial, lombalgia, perda
auditiva mista bilateral mas já em uso de aparelho auditivo, em
tratamento médico.

2.  No recurso alegou-se o que segue:

A autora requereu perícia com ortopedista e otorrino, que mesmo informando ao
magistrado que um médico do trabalho poderia causar prejuizos a autora, a mesma
se viram obrigada a ser periciada por um médico do trabalho. 

Ocorre que ele realizou perícia superficial, com laudo incompleto e sequer
respondeu aos quesitos do juízo, muito menos do autor; 

Quando da decisão em primeiro grau, todavia, o Exmo. Magistrado entendeu que
não restou configurado o direito à percepção do benefício. 
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Contudo, como se observa do evento 33, o Autor veio questionar o parecer exarado
pelo Douto Perito, de forma que, em face da natureza e peculiaridades das
moléstias que a acometem, requereu no EVENTO 05, PERICIA COM MÉDICO
ESPECIALISTA.

Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica
pertinente à doença da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera
preferência. Salvo casos excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe
competente tem habilitação técnica legal para opinar no processo judicial sobre
questões de natureza clínica afetas a qualquer especialidade, ainda que não tenha
competência para conduzir o tratamento do paciente. Por esse motivo, como regra
geral esta 1ª TR-ES considera válido o laudo emitido por médico que não possui
especialização na patologia apresentada pelo periciando. Tal posicionamento
encontra amparo na jurisprudência da TNU. Com efeito, ao julgar o PEDILEF
200972500071996, a TNU definiu que “a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como,
por exemplo, no caso de doença rara,...” (TNU, PEDILEF 200972500071996.
DOU de 01/06/2012). Esse entendimento foi reiterado pela TNU em 2015, quando
do julgamento do PEDILEF 201151670044278 (DOU de 09/10/2015).

A inicial afirma que a autora porta "otite crônica, perda auditiva severa e fortes dores
na coluna e ombros".  

Não se trata de doenças raras.

Foi nomeado perito especialista em medicina do trabalho.

Logo, não é necessário designar perito que possua especialização na área
da ortopedia e otorrinolaringologia. Sob tal enfoque, não há nulidade.

3.   No recurso alegou-se o que segue:

O MESMO SEQUER CITOU NO LAUDO QUE A MESMA SOFRE COM PERDA
AUDITIVAS SEVERA OU SEJA IGNOROU OU NÃO AVALIOU, NÃO ANALISOU
SUA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE, IDADE E ESCOLARIDADE.

Ao contrário do que disse a recorrente, o perito apontou que a mesma sofre de perda
auditiva; como se infere da leitura do 1º item da conclusão do laudo pericial:

Pericianda portadora de hipertensão arterial, lombalgia, perda
auditiva mista bilateral mas já em uso de aparelho auditivo, em
tratamento médico.
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Nota-se que o perito considerou que o uso da órtese apontada é bastante para afastar
a ocorrência de incapacidade decorrente de tal perda auditiva.

4.  No recurso alegou-se o que segue:

O LAUDO pericial além de incompleto, não condiz coma realidade da autora, que
mal consegue se locomover, a complementação da perícia médica e resposta aos
quesitos é dever do perito que recebeu para realização da perícia médica.

A explicitação escrita do exame físico realizado pelo perito é essencial para se aferir
se há lastro para a conclusão atingida. 

No caso, o exame físico foi acuradamente explicitado no item 6 do laudo pericial. 

5. A eventual ausência de resposta a algum quesito, no caso, não gera nulidade. 

A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no recurso devem constar as razões
concretas pelas quais os quesitos eventualmente não respondidos poderia, em tese,
importar em conclusão diversa daquela a que chegou o Juízo a quo na sentença.

Tal exposição inexiste no recurso.

Para além disso, registro que os quesitos n. 12 a n. 16, nos quais não há resposta,
restaram prejudicados em face da conclusão pericial de que inexistiria incapacidade.

6.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001554287v6 e do código CRC
ad0c50f8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010347-12.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEONTINA SCHULTZ SALES (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"conceder o auxílio-doença NB 31/630.986.426-6 desde
13/1/2020, devendo encaminhar a parte autora para o programa de reabilitação
profissional."

No recurso, o INSS argumentou o que segue:

... No caso, realizada a perícia médica, restou constatada apenas uma
limitação parcial da capacidade laborativa da parte autora. Em
outras palavras, atestou-se a inexistência de incapacidade para toda e
qualquer função, mas apenas uma incapacidade parcial para a sua
atividade laborativa habitual declarada, qual seja,
de massoterapeuta.

Contudo, naturalmente, sendo a limitação parcial, a parte autora está
apta para exercer outras atividades laborativas compatíveis com sua
limitação. 

Conforme alegado no evento 26, a recorrida já exerceu outras
atividades compatíveis com a limitação apontada pelo perito judicial,
como, por exemplo, a de recepcionista, vendedor e encarregada geral:

...

Desse modo, é absolutamente desnecessária sua submissão ao
Programa de Reabilitação Profissional, sendo este reservado aos
segurados que realmente necessitam de capacitação para estarem
aptos ao retorno ao mercado de trabalho, o que não é o caso, como
demonstrado.  ..."
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VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 16/5/1969
Trabalho/Atividade habitual Massoterapeuta
Escolaridade Ensino Médio Completo
Doença e/ou lesão ev. 19 - Pericianda portadora de dermatite de contato alérgica, em

tratamento médico.

2.  Alega o INSS ser desnecessário encaminhar a parte autora para reabilitação, visto
que "a recorrida já exerceu outras atividades compatíveis com a limitação apontada
pelo perito judicial."   

O artigo 89 da LBPS tem a seguinte dicção:

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

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de
auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade
funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos
necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso
anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à
vontade do beneficiário;

c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.

Pelo dispositivo acima transcrito, depreende-se que o fato de o autor ter
desempenhado, no passado - não foi a última atividade - a função para a qual o
perito reconheceu que poderia o mesmo ser reabilitado (porteiro) não dispensa o
INSS de lhe proporcionar a reabilitação profissional.

5010347-12.2021.4.02.5001 500001551583 .V2 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 44



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 160/361

Com efeito, não se cuida de apenas disponibilizar um determinado curso ao segurado
em reabilitação; poderá haver casos em que será necessário propiciar-lhe aparelhos
de órtese ou instrumentos de auxílio para locomoção.

Para além disso, o fato de a autora ter desempenhado as funções de recepcionista,
vendedor e encarregada geral (cf. alega o INSS em evento 34)  não lhe assegurará o
direito de disputar vagas em meio à política de quotas prevista no artigo 93 da
LBPS; ela somente poderá disputar essas vagas se dispuser do documento que
comprove ter sido reabilitada pelo INSS.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551583v2 e do código CRC
08b025a6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003475-12.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO ROSA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com DIB em 29/4/2020.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

Trata-se de demanda proposta pelo rito especial em que o recorrido pleiteia a
concessão de benefício por incapacidade, previsto no artigo 59 e seguintes, da Lei
n.º 8.213/91, a partir da DER em 29/04/2020.

Inicialmente, convém destacar que a DER apontada na inicial teve o escopo de
afastar a clara ocorrência de coisa julgada em relação ao processo 5003907-
65.2019.4.02.5002, julgado improcedente em decorrência de conclusão de
ausência de incapacidade e transitado em julgado em 19/02/2020.

De acordo com a sentença do evento 28, o INSS foi condenado a conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 29/04/2020 (DER).

Ocorre que é clara a ofensa à coisa julgada, pois a perita retroagiu a DII ao
período já analisado no processo anterior, não tendo restado, portanto,
demonstrado agravamento do estado de saúde do demandante após o trânsito em
julgado dele.

Nas ações previdenciárias, como se sabe, a coisa julgada
opera secundum eventum litis. Desse modo, havendo novas provas ou
circunstâncias em que se funda o alegado direito, pode a parte autora renovar seu
pedido, o que não se verifica no presente.

(...)

Para que restassem afastados os efeitos da coisa julgada material do
processo 5003907-65.2019.4.02.5002, seria necessária a demonstração cabal de
que houve agravamento do estado de saúde do recorrido após o trânsito em
julgado, o que não se verifica.
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Assim, admitida a data de início da incapacidade informada no laudo pericial do
evento 21 (em 26/09/2016 - mesma data acima destacada), bem como a
permanência do estado incapacitante desde então, seria impossível a concessão de
qualquer dos benefícios por incapacidade após a data do trânsito em julgado da
ação anterior, sem que isso caracterizasse falta de coerência das decisões judiciais
ou desrespeito à coisa julgada.

A constatação de inexistência de incapacidade laborativa até, ao menos,
18/10/2019 (data da perícia do processo anterior) é que se encontra coberta pelo
manto da coisa julgada, não sendo possível rediscutir a existência ou não de
incapacidade no período a ela anterior.

Logo, para que a coisa julgada não fosse ofendida, a DII deveria ser posterior ao
trânsito em julgado do processo anterior, restando caracterizada a alteração da
condição de saúde do requerente.

VOTO

2.    Nesta ação, proposta em 15/6/2020, a parte autora se refere a um indeferimento
de benefício relativo à DER ocorrida em 29/4/2020.

A sentença julgou procedente o pedido.

O INSS alega que houve coisa julgada em face do que se decidiu em processo
anterior, proposto em 2019 (autos n. 5003907-65.2019.4.02.5002). Na referida ação
anterior, pediu-se o restabelecimento do auxílio-doença (e a concessão
de aposentadoria por invalidez) que foi cessado em 27/5/2019.

Ora: o ato administrativo que se quis controlar, naquela ação (autos n. 5003907-
65.2019.4.02.5002), foi um ato que determinou a cessação de auxílio-doença que
vinha sendo pago à parte autora.

O ato administrativo que se pretendeu controlar nesta nova ação (proposta em 2020)
foi proferido após 29/4/20, já que essa é a DER do benefício visado.

Trata-se de atos administrativos diversos.

O pedido é diverso.

Os efeitos da coisa julgada formada na ação anterior se estendem ao último elemento
de prova considerado na sentença que julgou improcedente o pedido, isto é, na
perícia judicial, ocorrida em 18/10/2019 (cf. evento 3, autos n. 5003907-
65.2019.4.02.5002).
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Os efeitos da coisa julgada se estendem até tal data, ou seja, 18/10/19.

Em uma nova ação se pode reconhecer que houve incapacidade mesmo antes de
18/10/19.

O que não pode ocorrer é estender-se a condenação a período anterior a 18/10/19
(nesse caso, se estaria vulnerando a coisa julgada produzida na ação anterior).

Como o novo pedido administrativo deu-se após 18/10/19 (DER = 29/4/20), uma
eventual nova condenação somente surtiria eficácia condenatória a partir da nova
DER, de modo que não há que se falar em infringência à coisa julgada antes
formada.

Não houve coisa julgada a impedir novo pronunciamento judicial, já que a sentença
aqui prolatada refere a ato de indeferimento diverso e posterior ao ato administrativo
questionado na ação precedente.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551735v3 e do código CRC
85aba5a1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031121-97.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUSINETE PREZOTTI DE FIGUEIREDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o
INSS " a pagar os proventos do auxílio-doença NB 31/625.868.972-1 retroativo ao
período desde a cessação, 31/12/2019, a 31/5/2020 abatidos os proventos recebidos
em razão do auxílio-doença NB 31/631.256.800-1."

No recurso alegou-se o que segue:

... Ainda em junho (04/06/2019), foi submetida a mastectomia bilateral
(retirada de ambas as mamas). Como se não bastasse todo o
sofrimento com a retirada das mamas, evoluiu quadro infeccioso com
necrose local, necessitando de outras intervenções em mais 2
momentos. Nesta senda, em julho de 2019 foi requerida, perante o
INSS, a prorrogação do Auxílio-Doença até a data de 31/12/2019. Em
18/12/2019 foi realizado estudo eletromiográfico nos membros
superiores, onde ficou demonstrada: “neuroparia sensitiva motora
mielínica focal de ambos os nervos medianos nos punhos, compatível
com síndrome do túnel do carpo bilateral de moderada intensidade”.
Ressaltamos que é conhecido na literatura médica os efeitos colaterais
nos nervos provenientes das medicações utilizadas na quimioterapia. 

Mesmo sabendo das suas limitações físicas e psiquicas, com intuito de
“retomar a sua vida”retornou ao seu médico oncologista na data de
06/01/2020, o qual atestou a sua aptidão ao labor, capacidade esta
diferentemente entendida pelo médico do trabalho da empresa na qual
laborava???  ...
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R. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na
inicial para condenar o INSS a pagar os proventos do auxílio-doença
NB 31/625.868.972-1, retroativo ao período desde a cassação,
31/12/2019 a 31/05/2020, abatidos os proventos recebidos em razão
do auxílio-doença NB 31/631.256.800-1. 

Importa reiterar a manifestação apresentada na inicial vez que os
fatos e fundamentos atestam e elencam a possibilidade jurídica do
pedido formulado. Inegável que a Recorrente preenche todos os
requisitos atinentes a concessão do benefício por incapacidade,
porquanto, não possui meios de executar atividades laborativas. Prova
disso são os laudos médicos juntados pelos Médicos oncologista e
psiquiatra, corroborados pelos exames trazidos aos autos. Aliás, as
dificuldades apontadas pelos profissionais supracitados são
amparadas pelas aferições constantes no próprio laudo médico
produzido reconhecendo administrativamente a incapacidade da
Recorrente. 

Ocorre que após realização da prova pericial, entendeuse pela
inexistência de prova acerca da incapacidade permanente da
Recorrente, o que, de fato, contraria com os Laudos e documentos
comprobatórios.

Na hipótese de restar provado nos autos processuais que a patologia
referida tão somente gerou limitação profissional à parte Requerente,
ou seja, que as sequelas implicam em redução da capacidade laboral e
não propriamente a incapacidade sustentada, postula a concessão de
auxílio-doença, com base no Artigo 59, da Lei nº 8.213/91: ...

Insta salientar que, nos termos dos laudos médicos apresentados, a
Requerente encontra-se incapacitada para seu trabalho há mais de 15
(quinze) dias consecutivos, havendo respeitado, dessa forma, o
período de carência exigido pelo Artigo 71, do Decreto nº 3.048/1999:
...

Por tais razões, com a devida vênia, r. Sentença proferida deve ser
reformada para reconhecer a incapacidade permanente para exercício
de suas atividades laborais. ...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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"...   O perito examinou a autora 30/7/2021 (evento 30) e estimou que
a autora esteve incapacitada para o trabalho pelo período de
novembro/2018 a janeiro/2020 (quesito 12). Assim, quando o benefício
foi cessado, em 31/12/2019, a autora estava incapacitado para o
trabalho.

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB
31/625.868.972-1 desde a cessação, 31/12/2019. Não tem direito a
aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

A autora não tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da
aposentadoria por invalidez previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91,
porque essa vantagem só pode ser deferida aos beneficiários de
aposentadoria por invalidez e porque o perito negou a necessidade de
assistência permanente de terceiros (quesito 17).

O perito estimou a recuperação da autora em janeiro/2020. O laudo
médico datado de 6/1/2020 atestou que a autora estava apta para
realizar suas atividades do ponto de vista oncológico (evento 1,
LAUDO21). O laudo médico datado de 9/7/2020 atestou parestesia
nas mãos como sequela do tratamento oncológico, sem sinais de
recidiva (evento 1, LAUDO26). 

O laudo médico datado de 10/2/2020 atestou incapacidade ortopédica
pelo prazo de 90 dias em função da cirurgia de artrodese realizada em
10/1/2020 (evento 1, LAUDO44):
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A autora comprovou a persistência da incapacidade para o trabalho
até 31/5/2020. 

A autora tem direito aos proventos do auxílio-doença NB
31/625.868.972-1 retroativo ao período desde a cessação, 31/12/2019,
a 31/5/2020, abatidos os proventos recebidos em razão do auxílio-
doença NB 31/631.256.800-1.

 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 17/6/1969
Trabalho/Atividade habitual Farmacêutica
Escolaridade Ensino Superior Completo
Doença e/ou lesão ev. 38 - Pericianda portadora de histórico de carcinoma de mama

tratado com cirurgia radio e quimioterapia, no momento do exame
pericial hígida, em acompanhamento médico

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 12/12/18 a 31/12/19 e de
4/2/20 a 12/2/20 (ev.9-out2).
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A sentença condenou o INSS " a pagar os proventos do auxílio-doença NB
31/625.868.972-1 retroativo ao período desde a cessação, 31/12/2019, a 31/5/2020
abatidos os proventos recebidos em razão do auxílio-doença NB 31/631.256.800-1."

3.  O perito examinou a autora 30/7/2021 e afirmou ter havido incapacidade pretérita
em "11/2018, de forma contínua, por duração estimada até 01/2020".

O recurso não aponta qualquer documento médico que afirme estar a autora
definitivamente incapacitada.

Dos vários laudos que vieram com a inicial, nenhum afirma haver incapacidade
definitiva.

Há um laudo de médico assistente de 6/1/20, afirmando aptidão do ponto de vista
oncológico (ev.1-laudo21). Há outro de 9/7/20 informando sequela do tratamento
oncológico, qual seja, neuropatia periférica com parestesia nas mãos; mas nada
refere sobre incapacidade (ev.1-laudo26).

Há laudo de 10/2/20 informando realização de artrodese e pedindo 90 dias de
afastamento (ev.1-laudo44). Ocorre que tal afastamento foi contemplado na
sentença, que concedeu o benefício até 31/5/20.

Logo, não há elementos probatórios com os quais se possa seja estender a concessão
do auxílio-doença a prazo superior ao que foi concedido; seja conceder
aposentadoria por invalidez.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001552328v4 e do código CRC
61d207b0. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001271-92.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO PIRES DAMIQUE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação visa à CONVERSÃO de AUXÍLIO-DOENÇA (que está sendo recebido)
em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

A sentença julgou improcedente o pedido.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 5/2/1963
Trabalho/Atividade habitual SERVENTE DE OBRAS 
Escolaridade ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
 
Doença e/ou lesão

ev. 1 - • CID 10 M19 – Outras artroses. • CID 10 M25 – Outros
transtornos articulares não classificados em outra parte. 
 
ev. 27 - Durante o exame pericial não foi constatada doença
incapacitante, apenas o relato de dor da parte autora.

2.  A ação visa à CONVERSÃO de AUXÍLIO-DOENÇA (que está sendo recebido)
em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

O autor está recebendo auxílio-doença há muito tempo. Os períodos seguem abaixo
relacionados:
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O perito do Juízo afirmou que o autor não teria patologia alguma. Eis a resposta:

"Durante o exame pericial não foi constatada doença incapacitante,
apenas o relato de dor da parte autora."  (evento 27, pág.3)

Analisando os laudos de perícia administrativa, vejo que várias patologias relativas à
coluna vertebral foram reconhecidas pelos peritos do INSS, quais sejam:

i) em  7/5/2009 - CID M 25

ii) em 26/4/2010 - CID M544 - Lumbago com ciática

iii) em 21/9/2010 - CID M511 - "Transtornos de discos lombares e de
outros discos intervertebrais com radiculopatia"

Há vários laudos de médico assistente que também apontam patologias de coluna
vertebral. A título de exemplo, reporto-me ao emitido em 4/3/20, que noticia dor
crônica de forte intensidade na região lombar e conclui haver incapacidade por
tempo indeterminado; segue parte de seu teor (evento1-anexo8, pág1):
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Em face de tal contexto, em que tanto os médicos do INSS quanto os do autor
afirmam que o autor porta patologias relativas à coluna vertebral; sendo que em
várias ocasiões o INSS deferiu o benefício administrativamente; concluo que o laudo
pericial, ao concluir não haver qualquer doença, padece de nulidade, visto que tal
conclusão só pode ter sido alcançada por força de um exame físico deficitário.

3.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença.

O Juízo a quo deverá FACULTAR à parte autora a realização de NOVA prova
pericial (caso a autora não compareça e não justifique, caberá julgar como entender
cabível), a ser realizada por outro perito.

Registro que é ônus probatório do autor levar ao perito os documentos médicos de
que dispõe.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001552194v4 e do código CRC
5ebb2099. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5026314-34.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FLORINDA PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o
INSS a "conceder o benefício previdenciário de auxílio doença à parte autora,
desde a citação do INSS ( DIB), em 16/04/2021, até o período de 04 meses,...".

Pretende a parte autora, no recurso, obter a  retroação da DIB:

... POSTULA pelo provimento do presente recurso, e,
consequentemente, a reforma da r. Sentença, para que seja alterado a
DII/DIB para o dia 05/03/2020, ora, data do requerimento
administrativo, nos termos da fundamentação retro.

 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 28/6/1963
Trabalho/Atividade habitual faxineira.
Escolaridade ensino medio completo
Doença e/ou lesão ev. 15 - CERVICALGIA, LOMBALGIA E ARTROSE LEVE DE

JOELHOS, SINDROME DO TUNEL DO CARPO DIREITA

2. Cumprindo a sentença, o INSS implantou o benefício de 16/4/21 (DIB) a 11/10/21
(ev. 38).

3. No que refere à impugnação recursal, a sentença apresenta a seguinte
fundamentação:
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...  Assim, sem maiores delongas, observando os documentos
particulares juntados pela parte autora juntamente com as
informações contidas na exordial e confirmadas pelo expert judicial,
entendo que os elementos de prova acostados aos autos são aptos a
comprovar a incapacidade laboral da parte autora e,
consequentemente, o seu direito ao auxílio doença.

Outrossim, à vista dos parcos laudos médicos particulares juntados
aos autos e da ausência de fixação da DII pelo perito judicial, entendo
deve o benefício ser contado da data da citação do INSS ( aplicação
do parâmetros da súmula 576 do STJ).

4.  A perícia ocorreu em 9/2/21.

O perito não fixou a DII. Fez as seguintes considerações sobre tal ponto:

NÃO E POSSIVEL CONFIRMAR DE CERTO A DATA INICIAL DOS SINTOMAS
MAIS GRAVES QUE OCASIONARAM A INCAPACIDADE. SEGUNDO A
PACIENTA HÁ MAIS DE 01 ANO APRESENTANDO CRISES.

O recurso transcreveu laudo de 13/8/20 que assevera haver cervicobraquialgia
crônica; e que havia limitação de função em coluna cervical e braços.

Esse laudo é lacônico. Contudo, considerando que o perito do Juízo, em 9/2/21,
implicitamente reconheceu que a incapacidade já se instalara antes da perícia, tal
laudo de médico assistente é bastante para indicar que a incapacidade estava
instalada em agosto de 2020.

Não há elemento de prova a indicar que, na DER, havia incapacidade.

Fixo a DII em agosto de 2020.

A DER ocorreu em 5/3/20. A ação foi proposta em 11/11/20.

O entendimento atual da TNU acerca do tema é no sentido de que, quando a DII
for posterior à DER e anterior ao ajuizamento da ação, como no caso dos autos, a
DIB deve ser fixada na data da citação válida. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE FIXADA PELO PERITO EM MOMENTO
POSTERIOR À DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB
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NA DATA DA CITAÇÃO DO INSS. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.  (TNU - PEDILEF n.
0513761-44.2016.4.05.8200. Data da publicação: 29/06/2020)

Logo, conquanto divirja da DII fixada na sentença, o resultado prático é o mesmo
que atingiu o Juízo a quo.

5. Qual foi a data da citação?

O recurso controverte esse ponto. Argumenta que a mesma ocorreu em 10/12/20,
conforme evento 8.

Contudo, nesse evento 8 o INSS foi intimado do despacho que designou a perícia.

A citação está documentada em evento 20: deu-se em 16/4/21.

Logo, o recurso do autor deve ser desprovido.

6.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001552512v4 e do código CRC
9f04da39. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027796-80.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RENAN DA COSTA NOVAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que indeferiu a
inicial por incompetência dos JEFs e da Justiça Federal.

A sentença afirmou que a pretensão seria de restabelecimento do auxílio-doença
por acidente de trabalho.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... O benefício que trata o auxílio doença acidente de trabalho é
diverso daquele debatido nestes autos.   ...

Cabe frisar não se tratar do mesmo pedido, sendo o objeto desta
demanda o NB 705.621.267-1, conforme evento 1.  ...

O laudo SABI utilizado em r. sentença com a informação de acidente
de trabalho é diverso daquele objeto desta demanda.  ...

A presente demanda sequer teve perícia médica judicial promovida
para análise da incapacidade e dos requisitos para alcance da benesse
pretendida.  Diante do exposto, não resta demonstrada a existência do
acidente de trabalho junto ao requerimento OBJETO DESTA AÇÃO,
devendo o processo ser reaberto para regular instrução processual.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez com renda majorada em 25% por necessidade de
assistente permanente de terceiros ou auxílio-acidente.
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O autor recebeu o auxílio-doença por acidente de trabalho NB 91/631.157.990-5 no
período de 1º/2/2020 a 15/1/2021 (evento 16).

O autor foi intimado para justificar a competência deste juízo e alegou (evento 14):

(...)

Na petição inicial, o autor se reporta a outro requerimento
administrativo: o auxílio-doença previdenciário NB 31/705.621.267-1,
requerido em 15/5/2020. Alegou que "se encontra acometido de FRATURA DO
CALCANEO DIREITO + FRATURA DA FIBULA E BORDA POSTERO –
LATERAL DA TÍBIA + REDUÇÃO E OSTEOSSÍNTESE COM PLACAS E
PARAFUSOS, sendo incapacitado de realizar suas atividades laborativas" (evento
1, INIC1).

Embora a petição inicial tenha se referido a um requerimento administrativo de
auxílio-doença previdenciário (espécie 31), o requerimento NB 31/705.621.267-1
foi protocolado em 15/5/2020, dentro do período de manutenção do auxílio-doença
acidentário NB 91/631.157.990-5.

É destituído de sentido prático discutir direito a auxílio-doença previdenciário
requerido em 15/5/2020, se o INSS concedeu auxílio-doença por acidente de
trabalho (mais vantajoso) em todo o período de 1º/2/2020 a 15/1/2021.

Aliás, a caracterização do acidente de trabalho constitui ponto incontroverso,
porque a perícia médica administrativa, em 4/2/2020, relatou que a causa da
incapacidade para o trabalho foi um acidente de moto ocorrido no dia 16/1/2020 e
que o autor tinha exibido CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. Ao final do
laudo SABI, ficou expressamente registrado o reconhecimento do acidente de
trabalho (evento 15, fl. 1):
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Com a petição inicial, o autor exibiu laudo médico datado de 22/1/2020 narrando o
mesmo evento admitido pela perícia médica administrativa como acidente de
trabalho (evento 1, LAUDO6):

Falta interesse de agir a permitir julgamento de mérito quanto à pretensão de
concessão de auxílio-doença previdenciário.

O autor tem necessidade de tutela jurisdicional para buscar o restabelecimento do
auxílio-doença por acidente de trabalho NB 91/631.157.990-5, cessado em
15/1/2021.

O artigo 109, I, da Constituição Federal, exclui da competência material dos juízes
federais as causas de acidente de trabalho, mesmo que a demanda seja ajuizada
contra autarquia federal. A incompetência deste juizado é absoluta e, por isso, deve
ser proclamada de ofício. Embora reconhecida a incompetência do juízo, descarto a
remessa dos autos para o órgão jurisdicional competente, a Vara de Acidentes do
Trabalho da Comarca da Capital. Aplico o Enunciado 24 do FONAJEF:
“Reconhecida a incompetência do JEF é cabível a extinção do processo, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 1º da Lei n. 10.259/2001 e do art. 51, III,
da Lei nº 9.099/95”.

Isto posto, indefiro liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem
resolução de mérito.

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 13/7/1967
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Trabalho/Atividade habitual ev. 1 - vistoriante 
ev.15 - vistoriante de sinistros
ev. 
 

Escolaridade  
Doença e/ou lesão ev. 1 - FRATURA DO CALCANEO DIREITO + FRATURA DA

FIBULA E BORDA POSTERO – LATERAL DA TÍBIA +
REDUÇÃO E OSTEOSSÍNTESE COM PLACAS E PARAFUSOS

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho no período
de 01/02/2020 até 15/01/2021.

Tal informação consta no extrato do CNIS.

A ação foi proposta em 30/7/21. A inicial alegou o seguinte:

A Autora requereu beneficio previdenciário de auxilio doença em 15/05/2020, onde
apresentou pedido administrativo de sob NB: 705.621.267-1, injustamente
INDEFERIDO, por não constatação de incapacidade laborativa.

Nota-se que se pretende um benefício desde 15/5/20, sendo que, em tal data e nos
8 meses subsequentes (até 15/1/21), o autor estava regularmente
recebendo auxílio-doença por acidente de trabalho.

A sentença explicitou acuradamente tal fato e também que houvera emissão de CAT;
e que o INSS reconheceu, em laudo sabi, que a incapacidade decorria  de acidente de
trabalho.

Tal reconhecimento integra o ato administrativo que concedeu o benefício. Não
sendo tal dado impugnado na inicial, é inviável, em sede recursal, ultrapassar tal
elemento do ato administrativo de concessão.

Nada há a reparar na sentença.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001554332v4 e do código CRC
6544400c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023191-62.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSUE CARLOS DE JESUS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

As partes interpuseram RECURSOS INOMINADOS contra a sentença que
condenou o INSS a pagar AUXÍLIO-DOENÇA de 16/09/2019 ( NB 629.575.273-3 -
Evento 1, OUT9) até 16/01/2020.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez;
subsidiariamente, requereu anulação da sentença e designação de nova perícia, a ser
conduzida por ortopedista.

O INSS aduziu que " o perito do Juízo atestou a existência de incapacidade desde
JULHO/2019, época em que o autor não tinha qualidade de segurado e nem havia
cumprido o requisito carência."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 19/2/1991
Trabalho/Atividade habitual caseiro
Escolaridade  
Doença e/ou lesão CID F71 Retardo Mental moderado

2. RECURSO DO INSS

O INSS questionou a qualidade de segurado e cumprimento da carência na DII
fixada pelo perito em 2019.
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Quanto ao longo vínculo laboral do autor de 1/2/10 a 7/8/19, referido na sentença
como ensejador de tais requisitos (qualidade de segurado e cumprimento
da carência), o INSS consignou o que segue:

... Ocorre que o histórico contributivo acima transcrito além de não
estar detalhado, demonstra pendências, conforme detalhamento
abaixo, de modo que não deveria ter sido utilizado para atestar o
cumprimento da qualidade de segurada e da carência: ...

Como a própria sigla do CNIS comprova, trata-se e vínculo
extemporâneo, de modo que, para que seja considerado válido,
necessita de documentos extras para confirmação, tais como cópia
integral da CTPS, comprovante de férias, afastamentos,
contracheques, entre outros. Tais documentos, porém, não se
encontram nos autos, razão pela qual tal vínculo empregatício não
pode ser considerado. E desconsiderando tal vínculo empregatício,
não há que se falar em qualidade de segurado à época da DII. ...

Não há necessidade de juntar nenhum outro documento. Basta analisar o extrato do
CNIS para aferir que o vínculo existiu.

Com efeito, convido o INSS para o extrato do CNIS do autor, juntado em evento 1-
extr4.

O 1º recolhimento relativo a tal vínculo (de 1/2/10 a 7/8/19) foi realizado no dia
15/4/2010, relativo à competência 03/2010; ou seja, pago em dia.

Seguiram-se, de 02/2010 até 09/2015, mais de sessenta contribuições regularmente
pagas, com a indicação da data de recolhimento (folhas 2 e 3,; ev.1-extr4).

A partir de 10/2015 o extrato do CNIS parou de indicar a data do recolhimento.

Certamente isso ocorreu porque os recolhimentos do empregado domésticos foram
transferidos para o novo sistema criado pelo Governo, conhecido como Esocial.

O autor tem, no período desse vínculo, 115 contribuições. Começou esse vínculo
com apenas 19 anos de idade e portanto limitação mental (retardo mental).

Não há como duvidar desse histórico contributivo, com datas de recolhimento
devidamente informadsa pelo próprio CNIS em mais de 60 contribuições; e cujas
datas dos demais recolhimentos somente não são informados porque houve migraçao
do sistema.
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A alegação do INSS é manifestamente equivocada.

3. RECURSO DO AUTOR.

3.1. Disse o recorrente:

Prova disso, encontramos no Quesito 8, no qual o perito informou que não há
limitações para o trabalho, ou seja, afirmou que o periciando pode sentar, andar,
subir escadas e até mesmo pegar peso, ora Excelência, o perito não realizou
nenhum exame físico que pudesse confirmar tal alegação, ademais a contradição
do perito é tamanha que afirma que mesmo sendo uma doença degenerativa, o
Autor pode trabalhar e pegar peso que a doença permaneceria sem piora. Ora
Excelência, a alegação do perito é absurda e não merece respaldo.

O perito ortopedista realizou exame físico, ao contrário do que se alega no
recurso. Tal exame foi descrito no item 4 do laudo (ev.66).

O fato de o autor ter uma doença degenerativa é dado que, por si, não o incapacita:
as doenças degenerativas podem ter momentos de agudização que podem
inviabilizar temporariamente o desempenho de uma função laborativa; ou podem
inviabilizar em definitivo o trabalho. O perito afirmou que tais alterações
degenerativas são, no caso do autor, incipientes e não estavam agudizadas (n.7).

3.2. Disse o recorrente:

...  Ora nobres julgadores é inadimissível acreditar que uma pessoa
com complicações piquiátras (retardo mental, doeça incapacitante
atestada por perícia médica no evento 44), com baixo grau de
instrução, exercendo atividade de caseiro, e acometido de doença
degenerativa lombar seja capaz de continuar exercendo suas funções
de forma habitual para garantir o seu sustento. Ainda mais estranho é
pensar que por se tratar de uma doença degenerativa os esforços
advindos da função de caseiro não lhe cause sofrimento ou lhe acelere
o agravamendo do quadro.

Quanto ao retardo mental, o autor ingressou no RGPS já portador do mesmo.

Embora o perito psiquiatra tenha afirmado que o autor, em face desse retardo mental,
não tenha a condição de exercer sua atividade habitual (caseiro) atingindo a média
de rendimento alcançada pelos trabalhadores da mesma categoria profissional
(evento 44, n. 6), tal limitação preexistia ao seu ingresso no RGPS. 

Sobre tal ponto, acertadamente a sentença apontou o que segue:
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De acordo com o art. 50, §1° da Lei 8213/91 "§ 1º Não será devido o auxílio-
doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já
portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da
doença ou da lesão. "

Quanto à patologia ortopédica e seu caráter degenerativo, remeto o recorrente ao que
afirmei no item anterior.

3.3. Disse o recorrente:

... No caso em apreço pode-se observar que o MM. Juiz a quo ao
prolatar a sentença baseou-se única e exclusivamente na prova
pericial ortopedica produzida no processo, ocorre que conforme
amplamente rebatido, o perito faltou com a verdade e com a técnica
científica na produção do laudo. Isto porque, afirmou a existência de
incapacidade em dois períodos específicos de 6 (seis) meses contados
a partir da data de cada exame. Entretanto, não há nos autos qualquer
prova de que tenha havido recuperação laborativa neste intervalo, não
tendo como o perito atestar pela capacidade, por mera ausência
documental.

Essa presunção de fato é aplicada pela TNU, mas somente nos casos em que o laudo
pericial NÃO fixa a DII. Para demonstrar tal fato, vou transcrever o precedente da
TNU que o próprio recorrente referiu em seu recurso, qual seja, o PEDILEF
00503044220084013400 (ev.37, pág.6/7):

"... a) reafirmar a tese já uniformizada no sentido de que quando a
perícia judicial não conseguiu especificar a data de início da
incapacidade (DII), e em se tratando de restabelecimento de auxílio-
doença, em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença
ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende
restabelecer, é possível aplicar a presunção de continuidade do estado
incapacitante ..."

Tal teoria não se aplica ao caso, já que o perito especificou os períodos de
incapacidade.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
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111 do STJ.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001558845v7 e do código CRC
31caf261. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000365-05.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIANA HENRIQUES LEITE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 13/5/1964
Trabalho/Atividade habitual ev.1 - autônoma 

ev.39 - costureira
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão Depressão (CID F32), Lesões do ombro (CID M75), Sífilis tardia

(CID A52) e SIDA (CIDB24);

2.  O pedido foi julgado improcedente porque a sentença concluiu que a parte autora
perdera a qualidade de segurado; eis o que disse a sentença nesse ponto:

"... O benefício pleiteado em 23/10/2019 pela parte autora (NB
6300719840) foi indeferido administrativamente em razão da ausência
de qualidade de segurada junto ao RGPS quando do início da
incapacidade laborativa.

No evento 44, o INSS alega que, na data do início da incapacidade
fixada, a parte autora não detinha qualidade de segurada junto ao
RGPS, uma vez que "a Parte Autora deixou de contribuir por 12 meses
consecutivos (art.15, II, da Lei nº 8.213/91), o que ocorreu a partir de
16/02/2019 (12 meses acrescidos de 45 dias para recolhimento como
segurado individual ou facultativo), posto que a última contribuição

5000365-05.2020.4.02.5002 500001569229 .V4 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 51



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 188/361

na condição de contribuinte individual foi para a competência de
DEZEMBRO/2017,VOLTANDO A CONTRIBUIR EM 19/02/2020,
conforme Extrato do CNIS, NÃO fazendo jus a nenhum benefício por
incapacidade."

Analisando o CNIS juntado aos autos (Evento 46), constato que, de
fato, após a contribuição de dezembro de 2017, a autora perdeu a
qualidade de segurado em 16/02/2019, ante o hiato de mais de 12
meses sem contribuição. Para readquirir a qualidade de segurado, a
autora deveria voltar a contribuir sem atraso, o que não foi feito.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a parte autora não possuía a
qualidade de segurada da Previdência Social na data do início da
incapacidade fixada (26/01/2021), não fazendo jus à concessão do
benefício NB 6300719840. ..."

3. O recurso afirma o que segue:

"... Ademais, é de se mencionar que as doenças acometidas pela
autora são doenças do rol especifico o qual isenta da qualidade de
segurado para ter direito ao beneficio. Por meio das fundamentações
abaixo se comprova que a sentença deve ser reformada. ....

A lei isenta alguns casos de carência. Não de qualidade de segurado.

4. O recurso afirma o que segue:

... Dessa forma, não houve perda da qualidade de segurado da autora,
uma vez que a incapacidade laborativa permanente é decorrente a
progressão ou agravamento da doença, sendo a autora insusceptível
de reabilitação em atividade diversa, ...

A legislação previdenciária permite a sua concessão quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento de
doença ou lesão, o que ocorreu no exposto fato, posto que quando a
autora fora acometida da doença no ano de 2009 a mesma era
detentora da qualidade de segurado, sendo assim que não houve perda
da qualidade de segurado da autora, uma vez que a incapacidade
laborativa permanente é decorrente da progressão ou agravamento da
doença, ...

5000365-05.2020.4.02.5002 500001569229 .V4 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 51



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 189/361

Do recurso não consta a argumentação qeu demonstre porque o laudo pericial estaria
equivocado quanto à fixação da data de início da incapacidade (ou seja: porque
estaria incapaz antes da DII fixada no laudo). 

Não se aponta elemento de prova nesse sentido.

Registro que de todos os documentos médicos anexados à inicial, nenhum laudo
afirma haver incapacidade.       

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator

5000365-05.2020.4.02.5002 500001569229 .V4 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 51



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 190/361

RECURSO CÍVEL Nº 5001365-28.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDMAR ALVES RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"... implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora,...
converter o benefício previdenciário de auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez..." , com DIB na prolação da sentença.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 16/5/1961
Trabalho/Atividade habitual pedreiro
Escolaridade Ensino fundamental incompleto (5ª série),
Doença e/ou lesão : gonartrose bilateral (CID M17), espondiloartrose (CID M19),

discopatia (CID M51).

2. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

DA IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO
APÓS A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL DESFAVORÁVEL À
PARTE AUTORA 

Consultando os autos 0002322-35.2018.4.02.5055, vê-se que foi extinto após
requerimento de desistência pelo ora recorrido, de forma abusiva e fraudulenta, já
que posterior à prova pericial negativa ao seu pleito. ...

Concordo com o que afirmou o INSS.

Ocorre que se a ação anterior foi sentenciada sem o julgamento do mérito: a
sentença proferida nos autos n. 0002322-35.2018.4.02.5055 homologou pedido de
desistência. Logo, não há que se falar em afronta à coisa julgada antes produzida,
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visto que a ação anterior produziu coisa julgada meramente formal.

Caberia ao INSS ter recorrido de tal sentença, requerendo a sua reforma para que o
pedido viesse a ser julgado improcedente.

Contudo, não houve recurso.

Logo, naqueles autos (n.0002322-35.2018.4.02.5055) não se produziu coisa julgada
material, a teor do artigo 502 do CPC.

3. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

...   De acordo com a sentença do evento 46, o INSS foi condenado a implantar o
benefício previdenciário de auxílio-doença, desde 22/09/2017, bem como a
convertê-lo em aposentadoria por invalidez a partir da prolação da sentença.

Ocorre que é clara a ofensa à coisa julgada, pois o perito retroagiu a DII ao
período já analisado no processo anterior (0002322-35.2018.4.02.5055), não tendo
restado, portanto, demonstrado agravamento do estado de saúde do demandante
após o trânsito em julgado do processo anterior.

Na verdade, como certificado pelo próprio juízo (evento 07), o recorrido aduziu a
MESMA AÇÃO novamente.

(...)

DA CLARA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO
PROCESSO 0002322-35.2018.4.02.5055  

Como se sabe, a coisa julgada consiste em efeito jurídico de decisão judicial
anterior, não mais suscetível de ser atacada por recurso.

E é exatamente o que se operou no presente caso, pois a análise da existência de
incapacidade laborativa até 10/05/2018 já foi realizada em mencionado processo.

Para que restem afastados os efeitos da coisa julgada material do
processo 0002322-35.2018.4.02.5055, seria necessária a demonstração cabal de
que houve agravamento do estado de saúde do recorrido após o trânsito em
julgado, o que não se verifica.

Assim, admitida a data de início da incapacidade informada no laudo pericial do
evento 38 (em 09/2017), bem como a permanência do estado incapacitante desde
então, seria impossível a concessão de qualquer dos benefícios por incapacidade
após a data do trânsito em julgado da ação anterior, sem que isso caracterizasse
falta de coerência das decisões judiciais ou desrespeito à coisa julgada.
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Logo, para que a coisa julgada não fosse ofendida, a DII deveria ser posterior ao
trânsito em julgado do processo anterior, restando caracterizada a alteração da
condição de saúde do requerente, bem como deveria o recorrido ter formulado
pedido diverso e não meramente repetido o pedido antes intentado. ...

Desta forma, por se tratar de matéria já discutida e para a qual já há decisão
definitiva, deve ser extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da
ocorrência da coisa julgada.

Novamente, o INSS alega ofensa à coisa julgada ocorrida em feito anterior
(n.0002322-35.2018.4.02.5055) cuja sentença meramente homologou o pedido de
desistência do autor.

Repito o que antes afirmei: a coisa julgada ali produzida é meramente formal, que
não se reveste da autoridade referida no artigo 502 do CPC.

Não tendo o INSS interposto - naquela ação - recurso para obter a reforma da
sentença (para que o pedido viesse a ser julgado improcedente, e não extinto o feito
por desistência), não há como acolher o recurso.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559753v3 e do código CRC
81b14caa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003590-02.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEUZA MARIA GIUGNI (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou
a  conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora com DIB na
DER,  em 19/06/2020 (NB 706.158.277-5), com conversão em aposentadoria por
invalidez, a partir de 19/05/2021 (data da realização da perícia judicial) com
acréscimo de 25% em razão da necessidade de assistência permanente de terceiro.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A sentença do evento 39, assim, acolheu o pedido e determinou a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, contrariando
as conclusões periciais do laudo do evento 28, que atestou
incapacidade laborativa apenas de forma indefinida na recorrida.

O laudo do perito médico judicial foi incisivo no sentido de que a
demandante não estaria acometido de doença que a incapacitasse
PERMANENTEMENTE para o exercício de suas atividades
laborais, MAS APENAS DE FORMA INDEFINIDA, sendo devida a
concessão de AUXÍLIO DOENÇA e não de APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.

O Perito médico judicial deixou claro não haver incapacidade
laborativa TOTAL E PERMANENTE, sendo cabível apenas a
concessão do auxílio-doença.
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A concessão de aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja
considerado incapaz e insusceptível de recuperação para o exercício
de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo que o tipo
previdenciário apenas é satisfeito pela situação de incapacidade
PERMANENTE.

Ante o exposto, não tendo restado configurada a incapacidade total e
permanente, requer o INSS seja dado provimento ao presente recurso,
com reforma da sentença para alteração do benefício concedido, que
deve ser apenas de auxílio doença, julgando improcedente o pedido de
concessão de aposentadoria por invalidez.

 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 6/5/1961
Trabalho/Atividade habitual caixa de supermercado
Escolaridade  fundamental
Doença e/ou lesão Pericianda portadora de histórico de quadrantectomia por câncer de

mama com metástases ósseas e pleural, em tratamento médico
quimioterápico.

2.    O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou
a conceder o auxílio-doença e convertê-lo em aposentadoria por invalidez. Em seu
recurso, o INSS alegou que o perito detectou incapacidade laboral  de duração
indefinida; e não incapacidade definitiva.

Nada há a reparar na sentença.

Registro que a tese recursal do INSS - no sentido de que se deveria conceder
auxílio-doença (e não aposentadoria por invalidez) em casos de incapacidade de
duração indefinida - é contrária à diretriz adotada pelo próprio setor pericial do
mesmo INSS. Com efeito, o Manual de Perícia Médica da Previdência
Social afirma que a incapacidade de duração indefinida justifica a concessão de
aposentadoria por invalidez:

4.2.2 – Quanto à duração a incapacidade laborativa pode ser
temporária ou de duração indefinida a) considera-se temporária a
incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro de
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prazo previsível; b) a incapacidade indefinida é aquela insuscetível
de alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e
reabilitação disponíveis à época. 

4.2.3 – Quanto à profissão a incapacidade laborativa pode ser: a)
uniprofissional – aquela em que o impedimento alcança apenas uma
atividade específica; b) multiprofissional – aquela em que o
impedimento abrange diversas atividades profissionais; c)
omniprofissional – aquela que implica a impossibilidade do
desempenho de toda e qualquer atividade laborativa, sendo conceito
essencialmente teórico, salvo quando em caráter transitório. 

4.3 – A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade
laborativa total, indefinida e multiprofissional, insuscetível de
recuperação ou reabilitação profissional, que corresponde à
incapacidade geral de ganho, em conseqüência de doença ou acidente.

Logo, não é o caso de excluir a concessão da aposentadoria por invalidez, mas de
manter a sentença por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001565876v2 e do código CRC
207968c1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000006-52.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSANGELA BRANDAO DOS SANTOS VALGER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 4/8/74
Trabalho/Atividade habitual ev. 46:  Auxiliar de serviços gerais;  já trabalhou como Auxiliar de

padaria e Cozinheira.
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão Transtorno Depressivo Recorrente (sem especificador) – F33.

2.  Em seu recurso, a parte autora aduziu que o laudo:

-contraria demais provas anexadas aos autos, dando conta persistir
enfermidade/sintomas que levaram a concessão de benefícios judicialmente, além
de surgir outra de cunho oftalmológico não analisada

Não há contrariedade entre a perícia e as demais provas dos autos apenas pelo fato
de o laudo apontar uma conclusão e haver documentos médicos afirmando
incapacidade. Com efeito, considerando que o estado de saúde de uma pessoa se
altera ao longo do tempo - podendo haver oscilação entre momentos em que houve
incapacidade e momentos nos quais se recupera a aptidão laboral -, para que
houvesse tal contrariedade, teria de haver contemporaneidade entre tais elementos de
prova (perícia e laudos de médico assistente) e conclusões díspares.
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O laudo oftalmológico informa que a autora porta visão monocular, visto que não
tem percepção luminosa no olho esquerdo; mas a visão no olho direito é normal
(20/20). Visão monocular não impede o desempenho de sua função (auxiliar de
serviços gerais).

3.   Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

-inaceitável: os laudos apresentados informam em tratamento desde
2013 e responde ao quesito "o": Não foi possível comprovar
tratamento regular (oferecido pelo SUS). Apresentou apenas três
relatórios médicos (de 2019 e 2020)?! 

Suponho que tratamento regular seja algum tratamento que esteja em andamento. A
perícia ocorreu em maio de 2021. O recorrente nao apontou no recurso laudo recente
que informe tratamento.

4. Disse o recorrente que o laudo seria omisso:

- omisso/incompleto: não analisa todas informações, inclusive laudos
oftalmológicos EVs 1 laudo11 e ev34laudo1, que permitem responder
integralmente todas as perguntas;

O laudo oftalmológico informa que a autora porta visão monocular, visto que não
tem percepção luminosa no olho esquerdo; mas a visão no olho direito é normal
(20/20). Visão monocular não impede o desempenho de sua função (auxiliar de
serviços gerais).

Quanto ao mais, a alegação é genérica. O recurso deve ser dialético; apresentar a
razão de decidir da sentença e apontar porque estaria equivocada. Inexiste, no ponto,
tal exposição.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001565993v3 e do código CRC
c06f70d6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001101-20.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANI FERREIRA REAL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 15/12/63
Trabalho/Atividade habitual Encarregado de caldeiraria
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão ev. 53 - Possui diagnostico informado de Angina Pectoris (sem

especificador, I20), Doença Isquêmica do Coração (sem
especificador, I25), Hipertensão Arterial (I10), Diabetes Mellitus Não
Insulino-dependente (sem especificador, E11) e I24.5 (CID
inexistente).

2.   Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Com todo respeito, a r. Sentença há de ser reformada para julgar procedente o feito
porquanto o impugnado laudo pericial: 

- contraditório: 

1) afirma “diagnostico informado de Angina Pectoris (sem especificador, I20),
Doença Isquêmica do Coração (sem especificador, I25), Hipertensão Arterial (I10),
Diabetes Mellitus Não Insulinodependente”, alega não haver incapacidade 

2) ao responder “ Está em tratamento regular (oferecido pelo SUS). Não há
previsão de término. Já houve tratamento cirurgico” ao quesito “o” -
omisso/incompleto: não analisa todas informações, que permitem responder
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integralmente todas as perguntas; 

- omisso/incompleto: não analisa todas informações, que permitem responder
integralmente todas as perguntas;

2.2.   Para ter direito ao  auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta
ao segurado comprovar portar uma doença: é preciso ficar comprovado que a doença
tenha causado alterações morfopsicofisiológicas que impeçam o desempenho das
funções específicas de uma atividade ou ocupação. Somente o médico detém
conhecimentos técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o segurado
para o trabalho. 

Logo, o mero fato de portar as doenças apontadas no laudo não significa haver
incapacidade.

2.3.  Disse o recorrente que o laudo "não analisa todas informações, que permitem
responder integralmente todas as perguntas;"

A alegação é genérica. 

O recurso deve ser dialético; apresentar a razão de decidir da sentença e apontar
porque estaria equivocada. Inexiste, no ponto, tal exposição.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001565897v3 e do código CRC
0793f473. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001694-49.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LOURISVALDO DA ROCHA SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE  AGIR EM FACE DE HAVER  MATÉRIA
DE FATO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO (RE Nº1.269.350-RS).   RECURSO DO
INSS PROVIDO.

1.  O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
" restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação indevida em 31/05/2020, e
a converter o benefício em aposentadoria por invalidez desde 01/10/2020, data da
realização da perícia."

Em seu recurso, o INSS afirmou que não há interesse de agir porque o autor estava
recebendo benefício e não requereu administrativamente a sua prorrogação. 

VOTO

2. A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 07/08/2019 a 31/05/2020.

A sentença condenou o INSS a " restabelecer o auxílio-doença desde a data da
cessação indevida em 31/05/2020, e a converter o benefício em aposentadoria por
invalidez desde 01/10/2020, data da realização da perícia."

O INSS alegou, no recurso, que não há interesse de agir, visto que a parte autora não
formulou requerimento de prorrogação desse benefício.

3. Pedido de prorrogação e ausência de interesse de agir.
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3.1.    Acatei tal preliminar quando do julgamento do Recurso n.º 5021116-
16.2020.4.02.5001/ES. Após esse julgamento, tal questão foi novamente suscitada 
pelo INSS perante esta 1ª TR-ES, quando do julgamento do Recurso n.º 5001564-
62.2020.4.02.5002/ES; nessa ocasião, o INSS não alegara a matéria na contestação,
mas somente no recurso. Conquanto se cuidasse de matéria afeta às condições da
ação - que poderia ser conhecida originariamente em 2º grau -, registrei que o INSS
tivera conduta procrastinatória (por não ter alegado o fato na contestação, mas
somente em recurso) e o caso retratava hipótese na qual o autor fazia evidentemente
jus ao benefício, de modo que a hipotética incidência da norma processual que
imporia a extinção do feito sem julgamento de mérito iria redundar, no caso
concreto, em uma solução irracional.  Por tais razões, rejeitei a preliminar e mantive
a sentença.

Tem-se agora nova ocasião em que o INSS levanta a matéria em recurso.  

Neste caso, o INSS apontou-a, devidamente, na contestação. 

Não posso, destarte, afirmar que o INSS procrastinou o andamento do feito. Ao
revés, alegou a matéria na primeira oportunidade em qeu lhe coube falar nos autos.
Portanto, as razões que apliquei no julgamento do Recurso n.º 5001564-
62.2020.4.02.5002/ES não são aplicáveis nesse caso.

3.2.   A sentença não tratou da alegação de ausência de interesse de agir, conquanto
tenha ela sido apontada em contestação (evento 11).

O INSS reiterou a matéria em embargos (evento 41), que foram rejeitados pelo Juízo
a quo (evento 50).

3.3.    A tese recursal  está de acordo com o que se decidiu no julgamento do RE n.
1.269.350-RS, interposto pela autora, que foi desprovido em decisão monocrática do
Min. Edson Fachin. A matéria sob julgamento é a mesma com a qual ora me
defronto. 

A tese recursal  também está de acordo com  Enunciado nº 165 do FONAJEF: 

Ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a
falta de interesse processual equivalente à inexistência de
requerimento administrativo (Aprovado no XII FONAJEF).

3.4.  Nas contrarrazões, o autor referiu a seguinte decisão da TNU a respeito da alta
programada:
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A TNU, ao julgar incidente de uniformização (TNU - PEDILEF:
50064149120124047005, Relator: JUIZ FEDERAL DOUGLAS
CAMARINHA GONZALES, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de
Publicação: 25/09/2015), proferiu a seguinte decisão: "Incidente
conhecido e parcialmente provido para, nos termos do RE nº
631.240/MG, (i) afirmar a tese de que, em se tratando de
restabelecimento de benefício por incapacidade cessado em virtude de
alta programada, desnecessário o prévio requerimento administrativo
de prorrogação do mesmo."

3.5.  O leading case a respeito da matéria - RE 631240 - foi julgado pelo STF
em 2014.

O julgado da TNU acima referido é de 2015.

O INSS apontou novo julgado do STF - de 16/6/20 - o qual atingiu conclusão oposta
à da TNU. Trata-se do RE n. 1.269.350-RS, interposto pela autora, que foi
desprovido em decisão monocrática do Min. Edson Fachin.  A matéria sob
julgamento é a mesma com a qual ora me defronto. Com efeito, o caso foi assim
sumariado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.269.350 RIO GRANDE DO
SUL (...)

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de
acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado
do Rio Grande do Sul, em que manteve a sentença que julgou o feito
extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que a autora não
comprovou ter realizado pedido de prorrogação do benefício cujo
restabelecimento é postulado, nem mesmo ter realizado novo pedido
de concessão (eDOC 29, p. 1). No recurso extraordinário, com
fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se
violações à Constituição da República. ...

O processo de origem, julgado pela 2ª TR-RS, é o Recurso Cível
n. 50750125920194047100, no qual decidiu-se nos seguintes termos:

“Após a implantação do regime de alta programada pela MP nº 739/2016,
mantida pela que a sucedeu, MP nº 767/2017, na atualidade convertida na Lei nº
13.457 (DOU 27/06/2017), a data de cessação do benefício passou a ser parte
integrante do ato concessório. Assim, quando ausente prova de que requerida a
prorrogação do benefício, presume-se a concordância do segurado com a data
préfixada, pois não é possível exigir que a autarquia previdenciária pressuponha a
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permanência da incapacidade e mantenha ou conceda benefícios sem qualquer tipo
de controle. Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou
entendimento de que a configuração do interesse de agir depende do prévio
conhecimento da Administração acerca da matéria fática da qual depende a análise
do pedido postulado na esfera judicial. Confira-se: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência
de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo -
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo
em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no
Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição
para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.(...) (RE
631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11- 2014)(Grifei) (Grifo no
original) 

No caso, ao deixar de realizar o pedido de prorrogação na esfera administrativa, a
autora não levou ao conhecimento do INSS a alegada permanência do quadro
incapacitante - matéria fática essencial à análise do pleito de restabelecimento do
auxílio-doença. Nesse contexto, não vejo outra conclusão senão reconhecer a
ausência de interesse de agir do demandante quanto ao ponto, nos termos do
entendimento sedimentado pelo STF.” 

De fato, à luz do item 4 da ementa do referido leading case (RE 631240), em se
tratando de pretensão de restabelecimento "o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo"; ocorre que o mesmo item 4 prevê uma exceção a essa regra,
qual seja: ela não se aplica se houver matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração.
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Ora: se o segurado entende que um benefício já concedido há meses atrás (que está
sendo regularmente pago) deve ser prorrogado, é porque ele entende que, ao tempo
da DCB prevista administrativamente, ele continua incapaz. Cuida-se de matéria
nova - a alegada continuidade do estado de incapacidade - cujos elementos
necessários à comprovação (documentos médicos e o estado de saúde do segurado)
são posteriores à perícia administrativa que concedeu o benefício. Ou seja: cuida-se
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

Em face do exposto, o recurso do INSS deve ser provido.

4. Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para reconhecer a inexistência de
interesse de agir (por ausência de pedido de prorrogação do benefício), razão
pela qual extingo o feito sem julgamento do mérito. 

Revogo a antecipação de tutela. INTIME-SE a APSADJ.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001554408v4 e do código CRC
650e3d56. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003880-17.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA DA VITORIA CASSIANO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a conceder
auxílio-doença NB 31/618.360.852-5 desde 25/4/2017, convertendo-o em
aposentadoria por invalidez com DIB em 9/6/2021.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto
à aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema 164 da Turma Nacional de
Uniformização e que a DCB deveria ter sido fixada em 120 dias após a perícia,
conforme previsto na MP 767/2017, convertida na Lei nº 13.457, a qual conferiu a
seguinte redação ao artigo 60 da LBPS.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.

Não se configura a omissão apontada, eis que o voto condutor do
acórdão embargado estabeleceu que não é o caso de conceder-se auxílio-doença
e fixar-se DCB, porque a incapacidade é de duração indefinida, já que a eventual
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melhora depende de prévia realização de cirurgia e de que a mesma seja bem
sucedida.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para
modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539117v3 e do código CRC
913de37a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004145-19.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DINA HERINGER DE BRITO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a  restabelecer o
auxílio-doença NB 31/620.571.584-1 desde a cessação, em
29/11/2017, devendo encaminhar a parte autora para o programa de reabilitação
profissional após 17/5/2022."

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto
à aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema 164 da Turma Nacional de
Uniformização e que a DCB deveria ter sido fixada em 120 dias após a perícia,
conforme previsto na MP 767/2017, convertida na Lei nº 13.457, a qual conferiu a
seguinte redação ao artigo 60 da LBPS.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.

5004145-19.2021.4.02.5001 500001539251 .V2 JES10621© JES10621

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 59



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 209/361

Não se configura a omissão apontada, eis que o voto condutor do
acórdão embargado estabeleceu que como a incapacidade durará ao menos
enquanto não for realizada a cirurgia referida no laudo, agiu corretamente o juízo a
quo ao remeter a autora à sistemática do artigo 62 da LBPS (reabilitação).

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para
modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539251v2 e do código CRC
e5a54a47. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005832-62.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCIA RIBEIRO DA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de atividade rural e, por
consequência o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 

No recurso, alegou que há nos autos documentos onde constam a
profissão do pai da autora como lavrador, tais como certidão de casamento e
certidão de óbito do pai. Argumenta que na realidade brasileira nenhum adolescente
possui documento, além da certidão de nascimento antes dos 18/20 anos de idade.
Sustenta que a jurisprudência dos tribunais pátrios admitem o início de prova
material em nome dos genitores para efeito de aposentadoria. Diz ainda que não se
exige início de prova material acerca de todo o período que se pretende comprovar.

Eis o teor da sentença:

Dispensado o relatório.

Busca a parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
mediante o reconhecimento de período laborado em atividade rural, em regime de
economia familiar.

Administrativamente, o benefício foi indeferido por “falta do período de carência –
início de atividade após 24/07/91” (Evento 1, INDEFERIMENTO11).

Para a comprovação da atividade rural, o início de prova material é
imprescindível. Nos termos da súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, “a
prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola,
para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Além disso, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais,
fixou entendimento no sentido de que, “para fins de comprovação do tempo de
labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a
provar”, (súmula 34), apesar de não se exigir que corresponda a todo o período
equivalente à carência do benefício (súmula 14). Desse modo, declarações de
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Associações ou terceiros relativas a períodos pretéritos não servem como início de
prova material. O mesmo é possível dizer em relação a declarações de Sindicatos
não homologadas pelo INSS (art. 106, inciso III, da LBP).

No caso em tela, parte autora não juntou aos autos prova idônea e contemporânea
do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, sendo insuficiente
a juntada de certidões em nomes dos pais, tendo em vista que a  profissão dos pais é
sinplesmente declarada por eles quando da lavatura do documento, sendo
produzidas as informações, portanto, de forma unilateral.

Ademais, ressalte-se que a atividade rural em regime de economia familiar é aquela
imprescindível ao sustento da familia, não podende ser meramente auxiliar e
eventual.

Embora a declaração dos informantes tenha sido no mesmo sentido do alegado
pela autora, nos termos da súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, “a prova
exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Desse modo, não há reparo na decisão administrativa de indeferimento. A parte
autora não tem direito à aposentadoria por idade, na condição de segurada
especial.

III

Posto isso, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. 

Sem custas (LJE, art. 54). Sem honorários (LJE, art. 55, caput).

Interposto recurso inominado, intime-se a parte contrária a apresentar
contrarrazões e, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.

VOTO

I. FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora nasceu em 13/11/1963.
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Alega a autora que exerceu atividade rural em regime de economia
familiar no período de 13/11/1975 a 31/07/2002, ou seja, a partir dos 12 anos de
idade.

Para efeito de início de prova material, acostou aos autos: (i) certidão
de casamento dos pais, realizado em 1962, onde consta a profissão do pai como
lavrador; (ii) certidão de óbito do pai, ocorrido em 1963, onde consta a profissão de
lavrador; (iii) carteira do INAMPS da mãe, emitida em 15/07/1987, onde consta a
profissão de trabalhadora rural. 

Tais documentos constam no Evento 12 - OUT4 - fls. 16/19.

O pai da autora faleceu em 03/10/1963, ou seja, antes do nascimento
da autora, razão pela qual tais documentos não servem como início de prova
material para a comprovação da atividade rural da recorrente.

Resta, tão somente, a carteira de trabalhadora rural da mãe da autora
emitida em 1987 como início de prova material.

Todavia, é inviável reconhecer mais de 10 anos de trabalho rural da
autora como base apenas em tal documento.

Enfim, não há início de prova material contemporâneo aos fatos que se
pretende comprovar.

Outrossim, considerando que a autora nasceu em distrito de Mimoso
do Sul-ES (área rural) e até hoje vive na área rural do referido município; e tendo
em vista que se cuida de um pequeno municipio, onde há evidente predomínio de
atividade econômica rural; é o caso de aplicar-se a tese fixada pelo STJ
no julgamento do Tema 629:

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme
determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua
extinção sem o julgamento do mérito.

II. Conclusão.

Nego provimento ao recurso. Não obstante isso, EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (cf. tese fixada no tema 629 do
STJ).
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Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do
valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade
da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do
CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora; e de extinguir o feito sem julgamento do mérito.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001542500v8 e do código CRC
987afe60. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:5:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006786-14.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANTINO TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que o condenou a: a) reconhecer o tempo
especial laborado no período de 11.2.1998 e 27.9.2018 (Visel Vigilância e
Segurança), e convertê-lo para comum; b) averbar os vínculos empregatícios nos
períodos de 2.1.1985 a 15.2.1987 (Fazenda Brasil) e 1.4.1987 a 9.6.1988 (Fazenda
Piraquê), para todos os fins de direito; c) conceder aposentadoria por tempo de
contribuição (NB 42/194.355.434-7), com incidência do fator previdenciário, desde
a data de entrada do requerimento administrativo (DER: 26/10/2018), e d) pagar as
prestações devidas desde então.

O recorrente alega, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo até o
trânsito em julgao do Tema 1.031 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega
que não há início de prova material, pelo que não se pode considerar exercida a
atividade rural, conforme Súmula nº 149 do STJ. Sustenta que a atividade de
vigilante não está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, mas
apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64), bem como
que para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de
fogo. Aduz que, para os períodos posteriores ao decreto nº 2.172, de 05.03.1997 não
cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante,
independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente os agentes
classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados
como caracterizadores de atividade especial. Ressalta que, notadamente em relação
aos períodos compreendidos anteriores a 28/04/1995, deve haver documento emitido
pelas empresas empregadoras, não sendo suficiente documentação emitida por
sindicato de categoria profissional, e que, no período subsequente, há de haver
comprovação efetiva do agente nocivo ao qual estava submetido o autor na função
de vigilante armado, devendo-se exigir a apresentação de laudo técnico. Afirma que
o próprio STJ reconhece a dessemelhança entre as atividades de vigia e de vigilante,
razão pela qual a atribuição de periculosidade para ambas, ainda que sob a ótica do
direito previdenciário, não se justifica.
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Contrarrazões no evento 48.

É o relatório.

VOTO

1. Da preliminar de suspensão do processo.

O recorrente afirma que os processos que compartilham matéria decidida no âmbito
do Tema 1031 do STJ devem ficar suspensos até o trânsito em julgado da decisão
que fixa a tese a ser aplicada.

Entretanto, o entendimento do INSS está contrário à legislação, que determina a
aplicação da tese a partir da publicação da decisão, e não do trânsito em julgado.
Observe-se o art. 1.040 do CPC, que trata de julgamento de recursos especiais
repetitivos:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o
curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

Logo, o curso do processo suspenso é retomado a partir da publicação do acórdão, o
que ocorreu em 2/3/2021. Consequentemente, não cabe falar em suspensão da ação
em tela.

A jurisprudência do STJ firmou nesse sentido, como se vê, por exemplo, no seguinte
acórdão:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART.
1.026, §2º, CPC/2015. 
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a
incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC". 
2. Estes segundos aclaratórios objetivam novamente protelar o desfecho do
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processo ao argumento de que em um dos repetitivos paradigmas aqui julgados
há embargos de declaração interpostos onde se pleiteia efeitos infringentes. Tal
pleito, além de ser sabidamente contrário à jurisprudência desta Casa
(manifestamente inadmissível), configura inovação recursal (visto que não houve
debate anterior a respeito da existência desses outros aclaratórios no processo
paradigma e seus efeitos neste processo) e é manifestamente protelatório (já que se
dá em segundos embargos de declaração). Há, portanto, que ser rejeitado por todos
esses motivos. 
3. De observar que o caput do art. 1.040, do CPC/2015, faz menção apenas à
publicação do acórdão paradigma e não a seu trânsito em julgado: "Publicado o
acórdão paradigma: [...]". Sendo assim, a interpretação buscada pela embargante
não encontra amparo legal. Assim os precedentes que permitem a aplicação do
repetitivo antes de seu trânsito em julgado: EDcl no AgRg no Ag 1.067.829-PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012; AgRg no
AREsp 138.817/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe
12.6.2012; AgRg no REsp 1.218.277/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, DJe 13.12.2011; AgRg no AREsp 20.459/SP, Primeira Turma,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 4.5.2012; e AgRg no REsp
1.095.152/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27.9.2010; AgRg no
AREsp 175188/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
22/08/2012. 
4. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos pela
mesma embargante a apresentar mais uma inovação recursal, caracterizando
evidente abuso do direito de recorrer, o que faz incidir a norma do art. 1.026, §2º,
do CPC/2015. Aplicação de multa em 1% do valor da causa. 
5. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa. 
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1652794/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019)

2. Dos fundamentos da sentença quanto ao objeto do recurso.

Ressalto que o recurso não trata da condenação à averbação do tempo de
contribuição laborado nos períodos de 2.1.1985 a 15.2.1987 (Fazenda Brasil) e
1.4.1987 a 09/06/1988 (Fazenda Piraquê).

Quanto ao reconhecimento do tempo especial laborado no período de 11.2.1998
a 27.9.2018 (Visel Vigilância e Segurança), impugnado no recurso inominado,
a sentença está assim fundamentada:

De início, peço vênia para reproduzir o teor da decisão saneadora exarada
no Evento 28 por meio da qual o Juízo esclareceu a pretensão autoral:

“Em síntese, requer que seja averbado como trabalho especial o período de
atividade exercido na função de vigilante, de 11.2.1998 a 26.10.2018,
prestado à Visel Vigilância e Segurança. 

Pois bem.

5006786-14.2020.4.02.5001 500001562363 .V7 JES10621© JES10621

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 61



24/06/2022 13:47 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 217/361

Até a DER foram apurados pelo INSS, 25 anos, 8 meses e 8 dias de tempo de
contribuição. 

O vínculo de emprego na empresa Visel Vigilância e Segurança consta no
CNIS do autor, porém, não foi considerado trabalho especial. 

Sabe-se que a comprovação do tempo de serviço especial é regida pela lei
vigente à época da prestação do serviço e não pela lei vigente à época da
produção da prova.

Até 28.04.1995 – data em que entrou em vigor a nova redação do art. 57 da
Lei de Benefícios, alterada pela Lei 9.032/95 –, a atividade de “guarda” era
essencialmente considerada como especial pela legislação de regência
(Anexo do Decreto n. 58.831/64, código 2.5.7), exigindo-se do segurado
apenas a comprovação do exercício da função (ou de outras a ela
equiparadas, como as de “vigia” e “vigilante”).

Após 29.4.1995, passou a ser necessária a comprovação de que a atividade
laboral tenha se dado sob a exposição habitual e permanente a agentes
nocivos, demonstrando a efetiva exposição aos agentes físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por
qualquer meio de prova, até 5.3.1997 (vigência da Lei 9.0,32/95).

Logo, a partir de 29.4.1995 o reconhecimento da especialidade do trabalho
de guardas e vigilantes passou a exigir a comprovação da periculosidade
laboral, de modo habitual e permanente, sendo que a partir de 1.1.2004, o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento
indispensável para a análise do período cuja especialidade for postulada
(artigo 148 da Instrução Normativa nº 99 do INSS, publicada no DOU de 10-
12-2003). 

Sobre a questão, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ vem mantendo o
entendimento de que a função de vigilante pode ser enquadrada como
especial mesmo após 5.3.1997, devendo, para tanto, ser demonstrada a
existência da sua periculosidade laboral em caráter habitual e permanente,
por qualquer meio de prova até 28.4.1995; e mediante formulários (DSS-
8030; SB-40, PPP e/ou laudo técnico pericial), para os períodos posteriores
à essa data.

Ultrapassada a celeuma a respeito da atividade de vigilante até 28/04/1995,
recentemente o STJ declarou a possibilidade de reconhecimento da atividade
de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/95 e do Decreto 2.172/97,
com ou sem uso de arma de fogo, pois, definiu a seguinte tese ao julgar
o Tema 1.031, sob o rito dos recursos repetitivos: “é admissível o
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com ou sem
arma de fogo, em data posterior à lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997
desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por
qualquer meio de prova até 5 de março de 1997 e, após essa data, mediante
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apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para
comprovar a permanente e não ocasional nem intermitente exposição a
agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.”

No caso, o autor comprovou por meio de PPP emitido pela empregadora a
função exercida como vigilante armado durante todo o lapso entre 11.2.1998
e 27.9.2018 (até a data de emissão do documento). 

Dessa forma, é devido o seu reconhecimento como especial.

Fazendo a conversão em comum (0,4), há um acréscimo de 8 anos, 3 meses e
3 dias ao tempo apurado administrativamente (25 anos, 8 meses e 8 dias),
totalizando 33 anos, 11 meses e 11 dias até a DER, tempo insuficiente para a
concessão da aposentadoria postulada. 

Na petição inicial, o autor afirma que até a DER possuía 28 anos, 5 meses e
21 dias de tempo de contribuição e, não 25 anos, 8 meses e 8 dias, como
contabilizado pelo INSS; contudo, não especifica qual(is) o(s) período(s)
comum(ns)  não considerado(s) no cálculo de tempo de contribuição. 

Com efeito, converto o julgamento em diligência para que a parte autora
especifique os seus pedidos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vista ao INSS, por igual prazo.

Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.”

[...]

No despacho saneador foi reconhecido o tempo especial laborado pelo autor no
período de 11.2.1998 e 27.9.2018, prestado à empresa Visel Vigilância e Segurança,
na função de vigilante, o que lhe garante um acréscimo de 8 anos, 3 meses e 3 dias
de tempo de contribuição, após a conversão do tempo especial para comum.

[...]

Somados os períodos incontroversos registrados no CNIS (Evento 1, PROCADM8,
fl.42), o acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum, no
período de 11.2.1998 e 27.9.2018, e os vínculos de emprego nos períodos de
2.1.1985 a 15.2.1987 (Fazenda Brasil) e 1.4.1987 a 9.6.1988 (Fazenda Piraquê),
verifico que, até a data de entrada do requerimento administrativo, o autor perfaz
38 anos, 3 meses e 5 dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme se infere da tabela abaixo:
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[...]

Por todos estes fundamentos, resta evidente o direito autoral à percepção do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com incidência do fator
previdenciário, desde o requerimento administrativo formulado em 26/10/2018.

3. Da atividade de vigilante.

3.1.  Período anterior à Lei 9.032/1995.

O tempo de trabalho na função de vigilante desempenhado antes da Lei 9.032/95 é
considerado especial, desde que haja o uso de arma de fogo; tal se dá por
equiparação à função de guarda. Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. tempo especial. vigilante. arma de fogo. indispensabilidade.
acórdão RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Situação em que o acórdão recorrido, no que diz respeito ao reconhecimento da
especialidade, objeto do incidente de uniformização, do período de 20/11/1982 a
28/04/1995, em que o autor laborou na função de vigilante sem uso de arma de
fogo, encontra-se em conformidade com o entendimento uniformizado no âmbito
desse Colegiado. 2. Essa Turma Regional de Uniformização já sedimentou o
entendimento no sentido de que para a equiparação da atividade de vigilante/vigia
à de guarda, na forma do item 2.5.7, do anexo III, do Decreto nº 53.831/64, é
indispensável a prova do uso de arma de fogo. 3. Considerando que o acórdão
recorrido está em consonância com o entendimento desta TRU, o agravo interposto
não merece ser provido. Incidência, por analogia, da Questão de Ordem n. 13 da
TNU, segundo a qual "não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência
da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido". 4. Agravo
não provido. ( 5004963-58.2018.4.04.7122, TURMA REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora MARINA VASQUES DUARTE,
juntado aos autos em 18/05/2020)

Se, no período anterior à Lei 9.032/1995, o segurado desempenhar a função
desarmado, será inviável considerar a função como especial; assim ocorre porque tal
segurado - ainda que conste a função de vigilante em sua CTPS - desempenhará, na
prática, a função de vigia.

Assim ocorre porque é próprio da função de vigilante o uso de arma: a profissão foi
regulamentada na Lei 7.102/1983, e a mesma previu que o vigilante terá o porte de
arma quando em serviço (artigo 19, II). Em face dessa previsão legal, a função de
vigilante é exercida presumivelmente com porte de arma. 
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Desse modo, para períodos anteriores à Lei 9.032/95 - em que é comum haver
labor prestado para empresas que, na atualidade, não mais existem -, no caso de
a contratação dar-se no cargo de vigilante e o empregador tratar-se de uma
empresa de  segurança privada, deve-se presumir que havia porte de arma. 

Por outro lado, se o cargo indicado na CTPS era de vigilante, mas o
empregador não era uma empresa do setor de vigilância privada (que são empresas
que atuam em vigilância patrimonial, no transporte de valores, em escolta armada e
em segurança pessoal), é necessário comprovar o porte de arma por outro meio. Se
não havia tal porte, o segurado era vigia, ainda que na sua CTPS constasse a função
de vigilante.

Portanto, para que haja enquadramento de tal atividade como especial no período
anterior à Lei 9.032/1995 - equiparação que se dava com a função de guarda (item
2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964) - é necessário haver prova do uso
de arma de fogo; que será presumida para aqueles segurados que, simultaneamente,
(i) tenham registro de vigilante em sua CTPS; e (ii) seu empregador tenha sido uma
empresa do ramo de segurança privada.

No presente caso não há período controvertido anterior à Lei 9.032/1995.

3.2. Período posterior à Lei 9.032/1995.

Ao julgar o tema 1031, o STJ analisou a seguinte questão: "Possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição
da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo." 

Nota-se que o julgamento do tema 1031 restringiu-se ao período posterior à
vigência da Lei 9.032/95. 

Fixou-se, então, a seguinte tese: 

“Tese Firmada – É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade
de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei
9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva
nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em
que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente,
exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do
Segurado.”
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Resta claro que a comprovação da efetiva nocividade da atividade é elemento
essencial para a qualificação, como especial, do tempo laborado na função de
vigilante.

Guardo ressalvas pessoais quanto à conclusão desse julgamento. Como antes
registrei, é próprio que o vigilante porte arma: tal previsão encontra-se na lei que
regulamenta essa profissão. 

Não obstante isso, ante a definição do tema pelo STJ, há de ser aplicada a tese fixada
na referida corte.

O período controvertido posterior à Lei 9.032/95 é de de 11.2.1998 a 27.9.2018.

O PPP (evento 1 - PPP7 e evento 1 - procadm2 pp. 21/22) informa uso de arma de
fogo de forma habitual e permanente e colete balístico, evidenciando a
periculosidade. Por esse motivo, o período é especial.

4. Conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícos de 10%
do valor das parcelas em atraso (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001562363v7 e do código CRC
a53b1699. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019995-84.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REGINA MULER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural
e, por consequência o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição. 

No recurso, alegou que não obstante constar na certidão de casamento
o endereço do marido da autora na zona urbana, fato é que todas as testemunhas
confirmaram que após o casamento a autora continuou na roça, pois o marido
passou a residir com a mesma em um pequeno pedaço de terra cedido pela
família. Argumenta que além dos documentos apresentados como início de prova
material a recorrente se incumbiu de produzir a prova oral através de três
testemunhas, que confirmaram as alegações autorais acerca do trabalho rural.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão, reconheceu a possibilidade do reconhecimento do trabalho rural antes dos
12 anos de idade, aplicando ampla proteção previdenciária à criança e ao
adolescente. Diz que tal entendimento está alinhado à jurisprudência consolidade da
TNU.

Requer a reforma da sentença para que seja averbado o período de
atividade rural nos interregnos de 09/03/1973 a 08/10/1975 e de 07/03/1981 a
20/11/1988.

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL APTO A ESTENDER O PERÍODO RURAL
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RECONHECIDO NA SENTENÇA. VEDAÇÃO DA PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.1.  A parte autora nasceu em 09/10/1963.

A DER ocorreu em 13/06/2017.

A parte autora requereu na petição inicial "a averbação do período de
09/10/73 a 20/11/88 como tempo de serviço rural." (Evento 1 - INIC1 - fl. 23).

A sentença reconheceu o labor rural no período de 09/10/1975 a
20/09/1985, tão somente.

No recurso, pretende a recorrente o reconhecimento dos interregnos de
09/03/1973 a 08/10/1975 e de 07/03/1981 a 20/11/1988.

I.2. Do labor rural entre os 10 e 12 anos.

 A 1ª Turma do STJ começou a admitir a possibilidade de averbação de
trabalho rural do menor de 12 anos de idade. É o que ocorreu, p.ex., no julgamento
do AgInt no AREsp n. 956.558/SP (1ª Turma, DJe de 17.6.2020), que foi
explicitamente referido no voto do Relator deste recurso inominado, MM. Juiz
Federal Leonardo Lessa. 

Em consulta à jurisprudência do STJ, aferi que a 2ª Turma, em recente
julgado, aderiu ao entendimento da 1ª Turma. Com efeito, eis o teor da ementa do
AgInt no AREsp 1811727/PR, julgado pela 2ª Turma do STJ em 28/6/21:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO INFANTIL. CÔMPUTO
DE PERÍODO LABORADO ANTES DA IDADE MÍNIMA LEGAL.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ESCOPO PROTETIVO DA NORMA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO STF. 1. "Nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º., XXXIII, da Constituição
não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus
direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). (...) Desta feita,
não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança
impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente
o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e
que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua
aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito
inspirador da regra de proteção" (AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Min. Napoleão
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Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). No mesmo sentido: STJ ?
AgRg no REsp 1.150.829/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no Ag 922.625/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti,
Sexta Turma, DJ 29.10.2007, p. 333; e STF ? AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJ 11.3.2005.  2. Agravo Interno não provido. (STJ – 2ª
Turma. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n.
2020/0341465-4 Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 01/07/2021).

Considerando que as duas turmas que julgam matéria previdenciária
no âmbito do STJ fixaram entendimento convergente no sentido da possibilidade de
reconhecimento, para fins de averbação, de trabalho desempenhado como segurado
especial antes dos 12 anos da idade; considero que restou definitivamente superada a
súmula n. 5 da TNU. 

Passei a seguir a mesma orientação.

Nessa linha, em atenção à jurisprudência do STJ, esta 1ª TR-ES
começou, em 2021, a determinar a averbação do trabalho rural a partir dos 10 anos
de idade, com base em tais considerações. 

A testemunha JOSÉ LUIZ MACHADO informou que conhece a
autora desde que ela nasceu, visto que a propriedade rural de sua família era vizinha
da propriedade rural da família da autora; afirmou que havia o auxílio da autora na
atividade rural da família, juntamente com os seus irmãos (total de 9); citou o nome
de vários irmãos da autora (ao ser perguntado); disse que plantavam milho, feijao,
mandioca e cana; disse que REGINA estudava até meio-dia e depois trabalhava na
roça; afirmou que REGINA era a 5ª dos filhos.  A testemunha FRANCISCO DE
ASSIS MAIOLI disse que conhece REGINA desde que nasceu e se criou; disse que
conhece os irmãos, pais e marido de REGINA; disse que também trabalha na roça;
confirmou que a autora, antes dos 12 anos, já ajudava a família na roça. O juiz a quo
perguntou se a ajuda era indispensável e se o trabalho na roça iria continuar sem o
auxílio de REGINA (sendo criança); FRANCISCO respondeu que o trabalho iria
continuar. Embora ambas as testemunhas tenham dito que o trabalho da roça poderia
ter andamento sem o auxílio de REGINA, reputo isso normal em uma família com
onze (11) membros. Logo, houve suficiente comprovação do trabalho rural antes dos
12 anos.

Assim sendo, a autora tem direito à averbação do período
de 09/03/1973 a 08/10/1975.

I.3. Do labor rural entre 07/03/1981 a 20/11/1988.
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A sentença não reconheceu a atividade rural da autora a partir de 1981,
pois na certidão de casamento, ocorrido em 06/03/1981, consta a profissão do
cônjuge como eletricista e da autora como doméstica (Evento 67 - CERTCAS2).

Alega a autora que o casal foi morar na roça após o casamento e
passou a exercer atividade rural.

De fato, as testemunhas confirmaram as alegações autorais, entretanto,
não há nenhum documento posterior ao casamento que indique a permanência do
casal no campo ou mesmo que indique a profissão relacionada ao campo.

Ao contrário, a certidão de nascimento do filho revela a residência do
casal em Cariacica e a profissão do cônjuge como agenciador (Evento 67 -
CERTNASC3).

Nessas condições, não é possível reconhecer o alegado labor rural
posterior ao casamento da autora, com base exclusivamente na prova testemunhal
(Súmula nº 149 do STJ).

I.4. Da contagem do tempo de contribuição.

O INSS apurou no processo administrativo 19 anos, 1 mês e 21 dias de
tempo de contribuição até a DER ocorrida em 13/06/2017 (evento1-procadm5 - fl.
47), que somados ao tempo de serviço rural reconhecido na sentença (09/10/1975 a
06/03/1981) e ao período de 02/11/1989 a 28/08/1990 (anotado na CTPS, mas não
registrado no CNIS) e ainda ao tempo rural reconhecido neste acórdão (09/03/1973
a 08/10/1975), são suficientes para a concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição.

II. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser parcialmente provido, razão pela
qual:

i) determino a AVERBAÇÃO do período de 09/03/1973 a 08/10/1975,
como laborado na condição de segurado especial (trabalhador rural);

ii) condeno INSS a conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO com DIB na DER 13/06/2017 e com base no
tempo indicado no item I.4 supra.
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iii) ANTECIPO A TUTELA, em face do caráter alimentar do
benefício. Deverá o INSS implantar o benefício em 30 dias.

 Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente
são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001550559v12 e do código CRC
2b134b86. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001713-55.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EUCLIDES DA ROCHA SALLES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, com averbação de tempo de serviço rural no período de 31/05/1965 a
31/08/1986 na qualidade de segurado especial. No recurso, alegou o que segue: (i)
há farta documentação acerca do trabalho rural do autor em regime de economia
familiar; (ii) a dimensão da propriedade rural não possui o condão de, por si só,
afastar a condição de segurado especial, tendo em vista o tamanho do grupo familiar,
bem como pelo fato de que a área total útil para a exploração não compreende toda a
propriedade rural;

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. SEGURADO ESPECIAL.
PROPRIEDADE RURAL SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS
RURAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Fundamentação.

O autor nasceu em 31/05/1957.

Pretende o autor obter o reconhecimento do labor rural exercido em
regime de economia familiar no período de 31/05/1965 a 31/08/1986, ou seja, a
partir dos 8 (oito) anos de idade até a véspera da primeira contribuição constante no
CNIS como empresário.

A sentença apontou os seguintes documentos para efeito de início de
prova material:
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Como início de prova material para comprovar o exercício de atividade como
segurada especial, a parte autora parte apresentou, dentre outros documentos,
certidão de casamento com Mônica Moreira Lima, realizado em 20/09/1986, na
qual o autor consta como comerciante (Evento 1, PROCADM8, Página 5); título
eleitoral emitido em 06/08/1975, onde o autor consta como agricultor (Evento 1,
PROCADM8, Página 6); certificado de dispensa de incorporação onde consta que
o autor foi dispensado do Serviço Militar Inicial em 1975 por residir em município
não tributário (Evento 1, PROCADM8, Página 8); escritura pública de doação
através da qual o autor recebeu terreno rural em doação com data de 12/03/1999
(Evento 1, PROCADM8, Página 11).

Não há início de prova material contemporâneo no caso.

Nota-se pelos documentos acostados aos autos a qualificação do pai do
autor como agropecuarista, em escritura de doação pública de doação em 1999
(evento 1 - procadm8 - fl. 11/14).

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a
propriedade rural do pai do autor é muito superior a 4 (quatro) módulos rurais.

De fato, a propriedade rural em que se alega ter sido exercida a
atividade rural em regime de economia familiar já contava com 348 hectares em
1979, conforme aquisições gradativas ao longo dos anos, esclarecido pelo autor no
Evento 38.

Considerando que o módulo rural no Município de Ponto Belo, onde
estão localizadas as propriedades, é de 60 hectares conclui-se que os imóveis
rurais totalizam 5,9 módulos.

Nos termos do enunciado de Súmula nº 30 da TNU: “Tratando-se de
demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não
afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde
que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar.”.

Entretanto, o que se verifica, conforme exposto na sentença, é que não
ficou comprovada a exploração em regime de economia familiar, seja pela extensão
da área explorada, seja pela ausência de documentos em nome do pai do autor que
comprovem a condição de segurado especial.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida pelos próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

2. Conclusão.
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O recurso deve ser desprovido.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do
valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade
da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do
CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. 

 

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001568296v10 e do código CRC
8710dace. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:4:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005928-14.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AMAIR ANTONIO GABURRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a averbar o
período de trabalho rural de 17/08/1977 a 16/08/1986 e de 01/10/1996 a 28/02/2000.

Em suas razões, alega o que segue:

"O Autor, ora Recorrente, ajuizou o presente processo judicial visando a concessão
do benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com
reconhecimento do desempenho do labor rurícola, em regime de economia familiar,
nos períodos de 17/08/1977 a 28/02/1990 e de 01/09/1990 a 28/02/2000. Após
realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas
que confirmaram o labor rural no período supra (evento26), o MM. Apresentou o
seguinte despacho, RECONHECENDO O PERIODO RURAL E POSSIBILITANDO
A INDENIZAÇÃO (...)

Nesse sentido, no que se refere ao período de 01/10/1996 a 28/02/2000, que
compreende o valor de R$24745,98(vinte e quatro mil setecentos e quarenta e cinco
reais e noventa e oito centavos), conforme consta no evento 61 da presente
demanda, EFETUOU A INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NA CONDIÇÃO
DE SEGURADO ESPECIAL.

A fim de ter reconhecido os demais períodos em que exerceu o labor rural, o
Segurado apresentou robustas provas materiais, bem como cópia integral do
processo administrativo referente ao requerimento do benefício NB 190.826.178-9.

Quando da decisão em primeiro grau (Evento 65), todavia, o Exmo. Magistrado
julgou o pedido parcialmente procedente, deixando de reconhecer o período de
exercício de atividade rural de 17/08/1986 a 28/02/1990 e de 01/09/1990 a
31/10/1991????, sob a alegação de ausência de início de prova material para
comprovação dos referidos períodos. MESMO DEPOIS DO MESMO PERÍODO
TER SIDO RECONHECIDO NO EVENTO 28 E MAIS, TER SIDO INDENIZADO
PARA O INSS!

(...)”

Contrarrazões no Evento 74.
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Memoriais no Evento 87.

É o relatório.

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. VIGÊNCIA DA EC Nº
103/2019. PEDÁGIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 

1.  A sentença reconheceu "... como tempo de contribuição comum, em
razão da qualidade de segurado especial, o período de 17/08/1977 a 16/08/1986 e
de 01/10/1996 a 28/02/2000...".

Porém, rejeitou os seguintes pedidos:

“i. declaração e averbação do tempo de atividade rural de 17/08/1986 a
28/02/1990 e de 01/09/1990 a 30/09/1996; ii. concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (NB 190.826.178-9), desde a DER  em
12/04/2019; iv. subsidiariamente, a concessão do benefício a partir do momento de
implemento do tempo mínimo de contribuições, computando-se as contribuições
realizadas após a DER.”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“No processo administrativo referente ao NB 190.826.178-9, foram reconhecidos os
seguintes períodos contributivos: i. de 01/03/1990 a 30/08/1990 - DROGARIA
ROSINHA LTDA; ii. de 01/03/2000 a 31/10/2000 e de 01/12/2000 a 31/07/2002 -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL; iii. de 01/12/2003 a 21/07/2016 e de
01/07/2017 a 12/04/2019 - ARMAZEM TOSSI LTDA (evento 11, fl. 68).

Em Juízo, a parte autora efetuou a indenização das contribuições de segurado
especial relativas ao período de 01/10/1996 a 28/02/2000 (evento 61).

Nesse contexto, a controvérsia dos autos se restringe a caracterização do tempo de
atividade rural como segurado especial no período de 17/08/1977 a 28/02/1990 e
de 01/09/1990 a 30/09/1996.

Em relação ao período posterior a 31/10/1991, não há nos autos nenhum
documento que demonstre o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias,
o que impede o seu reconhecimento para fins de aposentadoria por tempo de
contribuição.
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(...)

Portanto, o período de 01/11/1991 a 30/09/1996 não pode ser considerado para fins
de contagem do tempo de contribuição, o que torna prejudicada a análise das
provas produzidas relativas a tais períodos.

A parte autora junta os seguintes documentos destinados a comprovar a condição
de segurado especial: i. certidão de matrícula de imóvel rural pertencente a
VITÓRIO GABURRO, DEOCLÉCIO GABURRO, ZEFERINO GABURRO (pai da
parte autora) e EDÍLIO GABURRO, adquirida em 30/10/1961;ii. documentos do
sindicato rural em nome de ZEFERINO GABURRO, datados dos anos de 1970,
1986 e 1989; iii. certificado de cadastro rural referente aos anos de
1986, 1987, 1996/1997, 1998/1999 e 2000/2001/2002; iv. certidão de casamento da
parte autora, de 20/05/1995, com indicação da profissão
comerciante; v. declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de ZEFERINO
GABURRO, referente ao ano-base de 1972; vi. notificação de lançamento de ITR
dos anos de 1994 e 1995; vii. histórico escolar da parte autora relativo aos anos de
1973 a 1977; vii. certidão de nascimento da parte autora (evento 11).

Em audiência (v. eventos 25 e 26), foi realizado o depoimento pessoal da parte
autora, a qual afirmou que: começou a trabalhar na roça com o pai desde novo, em
terreno de propriedade deste localizado em Pedregulho, Município de
Castelo/ES; plantavam café para comercialização, um pouco de feijão e de milho
para o gasto; trabalhou com o pai até aproximadamente os 35 anos de idade;
quando se casou ainda residia na propriedade do pai e depois é que veio sair para
trabalhar na cidade; na época estudava e ajudava o pai na roça, ajudava a plantar
feijão, milho, capinando, roçando; acredita que começou a trabalhar por volta dos
10 anos de idade.

Já a testemunha GERSON ORLANDI afirmou que: conhece a parte autora desde
quando eram crianças; conheceu os pais da parte autora; os pais dele possuíam um
terreno, no qual plantavam café, milho e feijão; a parte autora trabalhava com os
pais na roça, pelo menos desde os 10 ou 12 anos de idade; a parte autora saiu de lá
nos anos 1990 e veio para Castelo, mas parece que não deu certo e retornou; se
casou lá e ficou mais uns cinco anos na propriedade e depois voltou para Castelo; a
parte autora sempre trabalhou no terreno do pai com o cultivo de café; após ter se
casado e ter se mudado para Castelo, a parte autora voltou morar e a trabalhar no
terreno do pai por um tempo.

Por sua vez, a testemunha ANTONIO PIASSI disse conhecer a parte autora dos
tempos de escola; estudaram na escola de Pedregulho; na época a parte autora
trabalhava com os pais na roça; nessa época a parte autora tinha uns 12 para 13
anos; o terreno da parte autora ficava em Pedregulho e plantavam café; a parte
autora morou com os pais na roça até os anos 1990; depois ele foi para Castelo
trabalhar na farmácia por quase um ano e retornou a Pedregulho; ficou mais uns
cinco anos em Pedregulho; quando se casou ainda estava em Pedregulho e ficou
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ainda mais uns cinco anos lá; a parte autora apenas trabalhava com o pai na roça;
eles davam conta da colheita de café; a propriedade tinha o tamanho de uns 4
alqueires e não era toda produtiva.

Os documentos em cotejo com a prova oral confirmam o exercício de atividade
agrícola em regime de economia familiar, juntamente com seus pais, na
propriedade destes, no período de 17/08/1977 a 16/08/1986.

Cabe registrar que, em razão das dificuldades do trabalhador rural em documentar
as circunstâncias laborais ao longo de sua vida, a jurisprudência do e. STJ, em
tema de interpretação do regime jurídico do rurícola e das regras de direito
processual, bem como em tema de apreciação e valoração da prova, vem, muitas
vezes, adotando a posição “pro misero”, sempre haja um razoável início de prova
material, como no presente caso

(...)

Registre-se que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço rural, os
documentos em nome do pai da parte autora aproveitam a esta quando referentes
ao período em que era menor de idade, ocasião em que se pode inferir que o
trabalho era realizado em condições de mútua dependência e colaboração.

Nesse sentido, a parte autora atingiu a maioridade em 17/08/1986 e não há prova
material do exercício do labor rural em seu nome após essa data.

Nos termos da Súmula 149 do STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta a
comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário.

Ademais, para fins de reconhecimento do tempo de serviço rural, eventuais
documentos em nome do pai da parte autora somente aproveitam a esta quando
referentes ao período em que era menor de idade, ou seja, até os 21 anos, ocasião
em que se pode inferir que o trabalho era realizado em condições de mútua
dependência e colaboração.

(...)

Diante da patente insuficiência probatória, não como reconhecer a qualidade de
segurado especial nos períodos de 17/08/1986 a 31/10/1991.

Em resumo, a contagem de tempo permite aferir que a parte autora trabalhou em
condições comuns, já excluídas as concomitâncias (...)

Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tinha direito à aposentadoria
por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98),
porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos.
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Em 28/11/1999, a parte autora não tinha direito à aposentadoria integral por
tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC
20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda,
não tinha interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição
(regras de transição da EC 20/98), porque o pedágio é superior a 5 anos.

Em 12/04/2019 (DER), a parte autora não tinha direito à aposentadoria integral
por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC
20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda,
não tinha interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição
(regras de transição da EC 20/98) porque o pedágio da EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc.
I, é superior a 5 anos.

Nesse contexto, mesmo que fosse reafirmada a DER para a presente data, a parte
autora não atingiria o tempo mínimo de contribuição necessário para a concessão
do benefício pleiteado na inicial.”

2. Do labor rural nos períodos de 17/08/1986 a 28/02/1990 e de
01/09/1990 a 31/10/1991.

O autor nasceu em 17/08/1965.

A DER ocorreu em 26/08/2019.

Para comprovar o exercício de atividade rural no período pretendido,
ou seja, de 17/08/1986 a 28/02/1990 e de 01/09/1990 a 31/10/1991, a parte autora
acostou ao procedimento administrativo (evento 11, procadm1) os seguintes
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material:

Carnês de contribuinte do sindicato rural de Castelo em nome de
seu pai, Zeferino Gaburro de todo o ano de 1986 (fls. 08, 56, 58 a 62);

Recibos do sindicato rural de Castelo referentes às mensalidades
de julho a dezembro de 1989, pagas em 21/11/1989 e as mensalidades de
janeiro a junho de 1989, pagas em 20/02/1989. Ambos os documentos em
nome de seu pai (fls. 09/12/57);

Certificados de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA datados em 1986 e 1987, em nome de Deoclecio
Gaburro, proprietário do imóvel rural em conjunto com o pai da parte autora.
(fl. 22).

A sentença somente reconheceu o labor rural do autor com base nos
documentos em nome do pai até os 21 anos completos, ou seja, até 17/08/1986.
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Todavia, não vejo óbice em reconhecer o labor rural até 28/02/1990,
com base nos documentos do pai do autor, tendo em vista que se trata de trabalho
em regime de economia familiar e ainda considerando que o autor somente se casou
em 20/05/1995.

Por sua vez, quanto ao alegado trabalho rural posterior ao vínculo
urbano, ainda que curto (01/03/1990 30/08/1990), há de decorrer de robusta prova
material em nome próprio, eis que o trabalho urbano caracteriza uma ruptura com a
presunção de continuidade do trabalho rural.

No presente caso não há documento algum em nome do autor que
demonstre o efetivo retorno ao campo após o vínculo urbano apontado.

Em suma, entendo que a parte autora conseguiu provar o exercício de
atividade rural, tão somente, no período de 17/08/1986 a 28/02/1990, cabendo ao
INSS averbá-lo.

3. Do período indenizado pelo autor.

No Evento 61 o autor anexou o comprovante de recolhimento de
contribuições previdenciárias indenizadas no período de 10/1996 a 02/2000, após a
emissão de guia de pagamento pelo INSS, em cumprimento ao despacho do Evento
51.

O referido tempo de contribuição não foi computado pela sentença,
razão pela qual deve ser adicionado na contagem do tempo de contribuição.

4. Da contagem do tempo de contribuição.

O INSS apurou no processo administrativo 17 anos 3 meses e 3 dias de
tempo de contribuição (Evento 1 - PROCADM9 - fl. 68).

O tempo reconhecido na sentença (17/08/1977 a 16/08/1986),
acrescido ao tempo rural reconhecido por este Relator (17/08/1986 a 28/02/1990) e
ao tempo indenizado pelo autor (01/10/1996 a 28/02/2000 - evento 61) resulta em 33
anos 2 meses e 18 dias, conforme tabela demonstrativa abaixo:

Nome: AMAIR ANTONIO GABURRO
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

17/08/1977 16/08/1986                       3.287              1,00                      3.287       9      -        2
01/10/1996 28/02/2000                       1.246              1,00                      1.246       3       4    29
17/08/1986 28/02/1990                       1.292              1,00                      1.292       3       6    15
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 Total:                      5.825    15    11    16

 

Nota-se que autor não implementou na DER, em 26/08/2019, 35 anos
de tempo de contribuição, mas sim 33 anos, 2 meses e 18 dias.

Nessas condições, o autor fica submetido às regras de transição
introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, nos
seguintes termos:

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com
mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de
contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria
para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos
de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor
apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e
das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator
previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. (Grifado)

Passo à análise da possibilidade da reafirmação da DER, eis que o
autor manteve ativo o último vínculo de emprego com ARMAZEM TOSI LTDA
iniciado em 01/07/2017, conforme CNIS no Evento 89.

4. Da reafirmação da DER.

A tese fixada no Tema 995 possibilitou a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a
entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos
artigos 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.
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Se até mesmo no interstício entre o ajuizamento da ação e o respectivo
julgamento é possível reafirmar a DER, poder-se-ia concluir, em princípio,
que também seria possível reafirmá-la no interstício entre o indeferimento
administrativo do benefício e o ajuizamento da ação, pois ambos os interstícios são
posteriores ao indeferimento administrativo e a expressão "mesmo que" tem o
sentido de inclusão e não de exclusão.

Ocorre que, ao julgar os embargos de declaração no REsp 1727063/SP,
assim se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO).
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos
pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do
benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o
pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do
processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do
benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os
requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores
pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação
do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e
quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a
implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no
prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas
vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada,
referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que
o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim
de produção da prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito
modificativo. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1727063 - SP (2018/0046508-9)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
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ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da
ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos
dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. Tese firmada em
recurso especial repetitivo. 2. A assertiva de que não são devidas parcelas
anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o
termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual
em que reconhecidos os requisitos do benefício; não há quinquênio anterior a ser
pago. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a
reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de
modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de
natureza fundamental. 3. O vício da contradição ao se observar a Teoria do
Acertamento no tópico que garante efeitos pretéritos ao nascimento do direito
também não ocorre. A Teoria foi observada por ser um dos fundamentos adotados
no acórdão embargado, para se garantir o direito a partir de seu nascimento, isto
é, a partir do preenchimento dos requisitos do benefício. A reflexão que fica
consiste em que, no caso de se reafirmar a data de entrada do requerimento não
se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no
decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para
novo processo. 4. Embargos de declaração do IBDP rejeitados. EDcl nos EDcl no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.063 - SP (2018/0046508-9)

A questão resta esclarecida. 

É possível reafirmar a DER no curso do processo administrativo ou no
curso do processo judicial.

Não é possível reafirmar a DER para o interregno entre os referidos
processos, pois, como já dito acima, não haverá análise administrativa dos requisitos
legais posteriormente ao indeferimento do pedido, a menos que apresentado novo
pedido concessório.

Não havendo novo pedido administrativo após o cumprimento dos
requisitos legais, a demanda judicial não poderia resultar em condenação com termo
inicial anterior ao ajuizamento, tendo em vista a exigência de prévio requerimento
administrativo do benefício previdenciário, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal.

Contudo, ante a constatação do cumprimento dos requisitos após o
ajuizamento da ação e até o respectivo julgamento nas instâncias ordinárias, é
possível a reafirmação da DER por medida de economia processual, de forma a
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evitar nova ação na qual se procederia à análise das mesmas provas.

Em consulta ao CNIS (Evento 89), nota-se que o autor manteve ativo o
último vínculo de emprego com ARMAZEM TOSI LTDA iniciado em 01/07/2017.

Entretanto, considerando que o autor precisa cumprir período adicional
correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor da EC nº 103/2019
faltaria para atingir 35 anos de contribuição, é inviável a reafirmação da DER, eis
que o autor ainda não implementou o tempo mínimo de contribuição (cerca de 37
anos e 3 meses) no decorrer do processo judicial.

5. Conclusão.

O recurso inominado deve ser parcialmente provido para reformar a
sentença e CONDENAR O INSS a averbar o período rural de 17/08/1986 a
28/02/1990 e o período de 01/10/1996 a 28/02/2000 que foi indenizado pela parte
autora (evento 61).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5026125-56.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE CARLOS FREIRE DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a averbar tempo
de serviço rural no período de 25/08/1978 (desde os 14 anos de idade) a 28/02/1987
na qualidade de segurado especial. 

No recurso, alegou o que segue:

“(...)  Portanto Excelências, verificamos que as Cortes Superiores
entendem que os menores de 14 (quatorze) anos, não podem ser
penalizados pela imposição precoce do labor rural para manutenção
familiar, conforme provado na Instrução Processual.

...

Além disto, a súmula nº 5, da TNU dispõe o seguinte: "A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO RURAL POR MENOR DE 12 A 14 ANOS, ATÉ O
ADVENTO DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991,
DEVIDAMENTE COMPROVADA, PODE SER RECONHECIDA
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS”.

...

Outro ponto julgado improcedente pelo juízo a quo foi o
reconhecimento do período de labor rural do autor, reconhecendo
apenas que o mesmo laboral na roça pelo período correspondente a
25/08/1978, quando o autor completou os 14 (quatorze) anos a
28/02/1987, quando da véspera do “primeiro vinculo de emprego
urbano do autor”. Após esta última data o Magistrado resumiu que o
autor haveria saído da roça, e não mais voltou a trabalhar na mesma
função. 
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Entretanto Julgadores, os vínculos de emprego urbano do autor
duraram de 29/02/1987 a 21/08/1987, vindo a registrar novamente sua
CTPS em emprego urbano somente em 03/08/1992. Verificamos que há
um lapso temporal de quase 05 (cinco) anos entre um vínculo de
emprego e outro. 

Com isto, nos indagamos o seguinte: Será que neste lapso temporal
em que o autor teria laborado? A resposta é óbvia, o autor tentou a
vida fora da roça, entretanto a mesma não atingiu suas expectativas,
obrigando o autor a retornar para a labuta rural, conforme extraímos
dos depoimentos:

(..)"

Contrarrrazões no Evento 34.

É o relatório.

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL A PARTIR DOS 12 ANOS. SÚMULA 5 DA
TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.  A parte autora nasceu em 25/08/1964.

A DER ocorreu em 25/11/2019.

Pretende obter a averbação do tempo de serviço rural no período de
20/06/1976 a 2/08/1978 (entre os 12 e 14 anos de idade) e de 01/03/1987 a
18/08/1992 (após o curto vínculo urbano no período de 01/03/1987 a 30/04/1987 e
01/06/1987 a 21/08/1987).

A sentença reconheceu o trabalho rural exercido pelo autor a partir dos
14 anos até 28/02/1987, data anterior ao primeiro vínculo urbano registrado no
CNIS.
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Todavia, parte da pretensão autoral encontra amparo na Súmula nº 5 da
TNU, verbis: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários.”

O embasamento legal da Súmula nº 5 da TNU para fixação do limite
de idade para o trabalho a partir dos 12 anos fundamenta-se na Constituição de
1967. Revendo o julgado precedente à súmula, nota-se que restou assim ementado: 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. MENOR.
IMPOSIÇÃO DE IDADE MÍNIMA. NORMA CONSTITUCIONAL
PROTECIONISTA. I – Inaplicável, in casu, a vedação imposta pelo art. 11, inc. VII,
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, face ao princípio da irretroatividade das
normas. II - O direito ao reconhecimento do trabalho rural prestado pelo
Recorrente aos doze anos de idade verificou-se a partir do irrompimento da
CF/67, não podendo, assim, lei infraconstitucional posterior disciplinadora do
assunto, modificar essa situação, sob pena de afronta ao direito adquirido, dogma
do Estado de Direito Democrático. III – A limitação da idade para o trabalho é
imposta em benefício do menor e, não, em seu prejuízo. IV - Recurso conhecido e
provido. (Processo: 2002.70.00.005085-3; Relator: Francisco Barros Dias; julgado
em 25/03/2003)

Com efeito, a extensão do marco inicial do trabalho rural, neste caso,
está respaldada por início de prova material e corroborada por sólida prova
testemunhal, o que permite a sua averbação desde a data em que a parte autora
completou 12 anos, ou seja, em 25/08/1976.

Quanto ao suposto trabalho rural exercido após os vínculos urbanos
(01/03/1987 a 30/04/1987 e 01/06/1987a 21/08/1987) não há nenhum indício
material de retorno do autor ao campo.

Há apenas a prova testemunhal em seu favor.

Considerando a vedação da prova exclusivamente testemunhal, o autor
não tem direito ao reconhecimento do labor rural no período entre 01/03/1987 a
18/08/1992.

2.  Da contagem do tempo de contribuição.

O INSS apurou no processo administrativo 18 anos, 9 meses e 15 dias
de tempo de contribuição (evento 1_PROCADM5, fl. 111). Somando o tempo de
serviço rural referente ao período de 25/08/1978 a 28/02/1987 reconhecido na
sentença, o autor completa 27 anos, 3 meses e 21 dias de tempo de contribuição.
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Acrescidos, ainda, os dois anos (20/06/1976 a 25/08/1978) reconhecidos por este
Relator, o autor não alcança o mínimo de 35 anos de tempo de contribuição para se
aposentar.

3. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser parcialmente provido para condenar
o INSS a averbar o período de 20/06/1976 a 25/08/1978, como laborado na condição
de segurado especial (trabalhador rural).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são
devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001571587v7 e do código CRC
c626c101. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:5:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031752-75.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDSON DANTAS ALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS em face da sentença (eventos 38 e 49) que o condenou
a averbar o tempo de contribuição correspondente ao período de 01/02/1997
a 31/07/2000 para todos os fins previdenciários, bem como a conceder o
beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega o recorrente que a sentença determinou a concessão de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (B42), pela regra anterior
à EC 103/2019, com DIB em 17/05/2020, computando tempo de contribuição até a
mesma data, todavia, resta claro que, se for utilizado tempo de contribuição
posterior à entrada em vigor da EC 103/2019, em 13/11/2019, como no caso dos
autos, devem necessariamente ser aplicadas as regras de transição previstas na
referida emenda.

Contrarrazões no evento 66.

É o relatório.

VOTO

A sentença, de fato, nada dispôs acerca das regras de transição
estabelecidas na Emenda Constitucional 103/2019, embora tenha fixado a DIB em
17/05/2020, data em que o autor completou 35 anos de contribuição.

A sentença considerou que, somando o tempo de serviço rural
reconhecido na sentença (01/02/1997 a 31/07/2000) e o tempo de contribuição
averbado pelo INSS (29 anos, 10 meses e 13 dias) ao tempo de contribuição
referente ao período de 01/10/2018 e 17/05/2020 (1 ano, 7 meses e 17 dias), o
embargante completa 35 anos de tempo de contribuição, o suficiente para a
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.
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Ocorre que a Emenda Constitucional 103, vigente desde 13/11/2019,
estabeleceu as seguintes regras de transição:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à
aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações,
equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se
homem, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II
do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100
(cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do
somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1º.

§ 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será
equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se
homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto
a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e
dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será
apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à
aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se
homem.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II
do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e
dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.
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§ 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o
tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020,
acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até
atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será
apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com
mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de
contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria
para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos
de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor
apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e
das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator
previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição
Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em
vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher,
prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até
atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da
lei.
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O autor, nascido em 05/03/1965, contava com 55 anos, 2 meses e 12
dias de idade na data em 17/05/2020, quando completou 35 anos de contribuição,
não fazendo jus às regras de transição dos arts. 15 e 16 da EC 103/2019.

Em 13/11/2019, data da entrada em vigor da referida emenda, o autor
contava com tempo de contribuição equivalente a  34 anos, 1 mês e 13 dias de
tempo de contribuição, faltando então 10 meses e 17 dias para completar 35 anos.

A exigência do art. 17, II, da EC 103/2019 restou cumprida, portanto,
5 meses e 9 dias após 17/05/2020, ou seja, em 26/10/2020.

Portanto, a DER há que ser reafirmada para essa data e não para a data
em que o autor completou 35 anos de contribuição.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO para fixar a DIB em 26/10/2020 - DER reafirmada,
considerando o art. 17, II, da EC 103/2019. Sem custas e sem honorários (art. 55 da
Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001552678v5 e do código CRC
f1d51fbf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004405-33.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LOUZIVAL RAMOS GOVEA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação em razão de Pedido Nacional de
Uniformização de Interpretação de Lei Federal – PU (Resolução CJF n. 586/2019,
arts. 13 e 14) interposto pelo autor (evento 50) em face do Acórdão desta Turma
Recursal (evento 46) que negou provimento ao recurso inominado por ele
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de período
como tendo sido laborado mediante exposição a agentes nocivos que prejudiquem a
saúde ou a integridade física (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91).

O incidente foi admitido  no evento 57, no qual se determinou a
retratação do julgado, por estar em dissonância com o entendimento da Turma
Nacional de Uniformização (Temas 205 e 211) apenas quanto à desnecessidade de
habitualidade e permanência da exposição a agentes biológicos.

É o relatório.

 

VOTO

O acórdão recorrido considerou que a atividade de gari não se confunde com a de
coletor de lixo urbano (lixeiro), na qual o contato com os agentes biológicos é
permanente e inerente ao serviço.

O voto condutor do acórdão embargado assim tratou a questão:

2.  Do Período – 14/09/2006 (início do labor como gari pela CTPS – Evento 1
out11, pág. 11) a 13/09/2019 (DER)

No período em questão exerceu o autor o labor de “gari”.  O PPP informa que tal
atividade consistia na varrição manual de vias públicas, com auxílio de vassoura,
pá, sacos de lixo etc.
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O PPP apresentado não indica a exposição do autor a nenhum fator de risco
(Evento 1, ppp10). 

Contudo, apresentou o autor Laudo Técnico Pericial de Insalubridade produzido
em ação trabalhista (Evento 1, laudo9), que apresenta a seguinte informação:

“9.1.3 Conclusão - As atividades exercidas pelos Substituídos pertencentes
as equipes abaixo, são ensejadoras de Insalubridade, em grau máximo,
uma vez que ficavam expostos a AGENTES BIOLÓGICOS durante a
execução de suas atividades, sendo o enquadramento técnico dado pelo
Anexo 14, da NR-15, redação dada pela Portaria 3214/78.”

Em suma: embora o PPP não indique exposição do autor a agentes nocivos, a
perícia elaborada em ação trabalhista indica que haveria  a exposição a agentes
biológicos que gerariam o direito ao pagamento de adicionalde insalubridade em
grau máximo.

A sentença, de forma adequada, pontuou que não há equivalência entre
insalubridade da atividade e direito a enquadramento da mesma como especial;
que, para que haja a qualificação como especial, é preciso que a exposição seja
habitual e permanente; e que isso não ocorria no caso do trabalho do autor. Eis o
que há na sentença nesse s aspectos:

...  Não obstante o laudo técnico concluir que a atividade executada pela
parte autora é ensejadora de insalubridade em grau máximo, deve-se
compreender, primeiramente, que  o fato de uma atividade ser insalubre em
termos trabalhistas não significa, automaticamente, que seja especial em
termos previdenciários.

Ademais, importa mencionar que o mero recebimento de adicional de
insalubridade e declaração informando ser a atividade insalubre, não são
suficientes para o reconhecimento do tempo especial, uma vez que para tal
necessária se faz a comprovação da efetiva exposição a agente nocivo de
forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente.

Isso porque, para a comprovação da atividade especial não basta alegar que
tal era insalubre, tem que demonstrar a efetiva sujeição da parte
autora a agentes nocivos à saúde ou integridade física, de modo permanente
e habitual, não ocasional nem intermitente, nos termos do art. 57, § 3º da Lei
8.213/91.

Então, a presença do agente nocivo no ambiente laboral, por si só, não
caracteriza a atividade como especial para fins previdenciários. Além da sua
presença, é imprescindível que a exposição tenha ocorrido de modo habitual
e permanente e sabendo que, em regra, a utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), se comprovado eficazes, afasta a especialidade do
labor.
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Outra questão que merece ser observada é que pelas atribuições descritas no
PPP, o autor não manuseava, de modo permanente e habitual, materiais/lixos
contaminados.

A sentença está convergente com o que decidiu esta 1ª TR-ES a respeito do trabalho
como gari quando do julgamento do recurso n.º 5006259-33.2018.4.02.5001/ES.

Com efeito, a atividade de gari não se confunde com a de coletor de lixo urbano
(lixeiro), na qual o contato com os agentes biológicos é permanente e inerente ao
serviço.

Não há como qualificar como especial o trabalho efetivado como gari. Nesse
sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE
VIAS PÚBLICAS - CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM
AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA. As atividades de limpeza de vias
públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não implicam,
necessariamente, em contato habitual e permanente com
agentes biológicos (vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem
reconhecidas como tempo especial, porque nem todo resíduo existente nas
vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de causar danos à saúde
desses trabalhadores. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n°
2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias
públicas (varredores de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento
do lixo urbano (caminhões), manuseando de forma direta esses resíduos e
expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a risco de
contaminação. (RCI 2008.72.55.009654-6, Segunda Turma Recursal de SC,
Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009).

Adiro, destarte, às razões da sentença. 

O julgado estaria em dissonância com as teses fixadas pela TNU nos Temas 205 e
211, do seguinte teor:

Tema 205:

a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a
agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades
arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo;

b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em
medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era
superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a
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profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem
ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição
durante a jornada (Tema 211/TNU).

Tema 211:

Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se
a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a
profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. 

A decisão do evento 57 assim considerou que, quanto a desnecessidade de
habitualidade e permanencia, sucitada divergência através dos Temas 205 e 2011
da TNU, assiste razão o recorrente, destacando o seguinte trecho do voto (evento
46):

A sentença, de forma adequada, pontuou que não há equivalência entre
insalubridade da atividade e direito a enquadramento da mesma como
especial; que, para que haja a qualificação como especial, é preciso que a
exposição seja habitual e permanente; e que isso não ocorria no caso do
trabalho do autor.

(...) Com efeito, a atividade de gari não se confunde com a de coletor de lixo
urbano (lixeiro), na qual o contato com os agentes biológicos é permanente e
inerente ao serviço.

Conforme destacado no voto condutor do acórdão embargado, o PPP informa que
tal atividade consistia na varrição manual de vias públicas, com auxílio de
vassoura, pá, sacos de lixo etc.

Nos termos em que fixadas as teses acima transcritas (Temas 205 e 211), concluiu-se
no acórdão recorrido que a exposição a agentes biológicos não tem caráter
indissociável da prestação do serviço de gari.

Pelo exposto, voto no sentido de manter o acórdão recorrido (evento 46).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551487v8 e do código CRC
e2a011ef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001030-12.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GERALDO CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. 

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do acórdão que
deu provimento ao recurso inominado por ele interposto para condenar o INSS a
proceder à averbação do labor rural desenvolvido entre os 10 e 12 anos de idade, ou
seja, de 1/5/73 a 30/4/75.

A sentença condenou o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição integral, com início do benefício (DIB) no dia em que
completou 35 anos de contribuição (reafirmação da DER), já que o tempo de
contribuição total da parte autora era de 34 anos, 05 meses e 04 dias na DER
(21/02/2018).

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois apenas determina a
averbação do tempo rural nos registros previdenciários do autor, sem condenar o
INSS na manutenção e no recálculo do benefício concedido na Sentença. Afirma
saber, por consectário lógico, ser evidente que o R. Acórdão proferido possui esse
escopo, todavia, considerando que muitas vezes o INSS tende a interpretar o
comando judicial de forma distinta do decidido, requer seja consignado
expressamente a necessidade de manutenção e recálculo do benefício.

É o relatório.

VOTO

2.  Uma vez que o acórdão reconheceu o labor rural desenvolvido entre os 10 e 12
anos de idade, ou seja, de 1/5/73 a 30/4/75, não se faz necessária a reafirmação da
DER determinada na sentença.

Com efeito, o autor contava com mais de 35 anos de contribuição em 21/02/2018
(DER originára).
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O acórdão embargado nada dispôs a esse respeito, pelo que se configura a omissão
apontada.

3. Conclusão.

3.1. Antecipação de tutela: defiro o pedido formulado em ev.73. Intime-se o
INSS para que proceda à implantação do benefício em 20 dias (o documento de
ev.87 não esclarece se a liminar determinada na sentença foi cumprida).

3.2.     Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, fixar a DIB em 21/02/2018
(DER), e determinar o cômputo do período de 1/5/73 a 30/4/75 no tempo de
contribuição.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001553405v8 e do código CRC
2aac1de6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:37 

5001030-12.2020.4.02.5005 500001553405 .V8 JES10621© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 70



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 255/361

RECURSO CÍVEL Nº 5002778-85.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARINES TOSE (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRA DE TRANSIÇÃO
ESTABELECIDA NO ART. 17 DA EC 103/2019.
CUMPRIMENTO. ACÓRDÃO ALTERADO.

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para
sustentação oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de
declaração, agravo interno ou mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o
próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-
2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe
29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de
vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS
32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a
sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face do
acórdão que deu provimento ao recurso inominado do INSS e julgou improcedente o
pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo a obrigação
de averbar o tempo de serviço rural no período de 31/03/1981 a 31/10/1991 para fins
de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, exceto para efeito de
carência.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto à reafirmação da
DER, pois ao computar e averbar o período rural, de 31/03/1981 a 31/10/1991, mais
ainda com o tempo de contribuição após a data de entrada do requerimento
administrativo, a embargante completou os requisitos para a concessão da
aposentadoria. Por outro lado, alega que recebeu o benefício previdenciário desde
14/01/2019 até a data do julgamento do recurso inominado e que, computando o
tempo em benefício previdenciário, mesmo que 01 ou 02 meses, entra no tempo de
serviço ou contribuições.
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É o relatório.

VOTO

O acórdão considerou que, na DER (14/01/2019), ainda
que eventualmente somados o tempo urbano (17 anos, 4 meses e 4 dias) e o tempo
rural, passível de reconhecimento (pouco mais de 10 anos), a autora não alcançaria
30 anos de contribuição para a concessão do benefício pretendido.

Note-se que o tempo rural reconhecido na sentença (31/03/1981 a
31/10/1991) corresponde a 10 anos e 7 meses, pelo que, somado o tempo urbano,
totalizava 27 anos, 11 meses e 4 dias de contribuição, em 14/01/2019 (DER).

A DER, portanto, teria que ser reafirmada para aproximadamente
2 anos e 26 dias depois, ou seja, 10/02/2021, quando a autora completaria 30 anos
de contribuição.

Ocorre que a Emenda Constitucional 103, de 12/11/2019, estabeleceu
as seguintes regras de transição aplicáveis ao benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à
aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações,
equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se
homem, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II
do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100
(cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do
somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1º.

§ 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será
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equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se
homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto
a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e
dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será
apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à
aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se
homem.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II
do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e
dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o
tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020,
acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até
atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será
apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com
mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de
contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria
para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos
de contribuição, se homem.
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Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor
apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e
das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator
previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

A autora, nascida em 31/03/1969, conta atualmente com 52 anos de
idade. Somado o tempo de contribuição de 30 anos, a autora não alcança a
pontuação mínima exigida no art. 15 da EC 103/2019, nem possui a idade mínima
estabelecida no art. 16.

A regra de transição prevista no art. 17, contudo, resta cumprida pela
autora, eis que (a) na data da entrada em vigor da EC 103/2019 (13/11/2019),
contava com mais de 28 anos de contribuição; (b) completou 30 anos de
contribuição em 10/02/2021; e (c) na data da entrada em vigor da EC 103/2019
(13/11/2019), a autora contava com 28 anos, 9 meses e 3 dias de contribuição pelo
que faltavam aproximadamente 1 ano e 3 meses para a autora completar 30 anos de
contribuição, pelo que o período adicional correspondente a 50% desse tempo
equivale a esse tempo deve ser acrescido de aproximadamente 7 meses e 15 dias. A
autora, portanto, cumpriu o tempo de contribuição necessário para a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 25/09/2021, 7 meses e 15
dias após completar 30 anos de contribuição.  

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 995 (Possibilidade
de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER- para o momento de
implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário:
(i) aplicação do artigo 493 do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii)
delimitação do momento processual oportuno para se requerer a reafirmação da
DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua produção), fixou a
seguinte tese:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933
do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Configura-se, pois, a omissão apontada - eis que não havia óbice para a
reafirmação da DER - a qual resta sanada nos termos do presente voto.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão reconhecida nos termos
do presente voto, e em consequência, alterar a conclusão do voto condutor
do acórdão embargado, que passa a ser a seguinte:

III. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser parcialmente provido apenas
para fixar a DIB em 25/09/2021 (DER reafirmada).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente
são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55
da Lei 9.099/95.

Mantida a antecipação de tutela. INTIME-SE A APSDJ.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001538125v10 e do código CRC
49d2260c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001783-75.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: VALCI DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do
acórdão que negou provimento ao recurso inominado do INSS - mantendo a
sentença que reconheceu como tempo de atividade rural o período de 03/09/1974 a
30/10/1990 -, bem como deu parcial provimento ao recurso inominado do
autor, condenando o INSS a averbar o período de 01/11/1990 a 05/10/1994 como
especial por enquadramento. 

Alega o embargante que o acórdão contém omissão, pois deixou de
observar que o Demandante teve reconhecida, todo o período de atividade rural,
tempo este que, somado ao período especial reconhecido por enquadramento
(01/11/1990 a 05/10/1994) por ocasião do acórdão proferido, ULTRAPASSA O
TEMPO MÍNIMO EXIGIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

É o relatório.

VOTO

O autor pretende a concessão do benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição. A sentença reconheceu tempo de atividade rural no período
de 03/09/1974 a 30/10/1990, equivalente a aproximadamente 16 anos, 1 mês e 27
dias. O acórdão reconheceu como de atividade especial o período de 01/11/1990 a
05/10/1994, equivalente a aproximadamente 3 anos, 11 meses e 4 dias, o que
importa em acréscimo de aproximadamente 1 ano, 6 meses e 25 dias.
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O INSS apurou tempo de contribuição de 16 anos, 9 meses e 3 dias até
a DER (05/04/2019), conforme evento 8 - procadm2, pp. 75 e 79. Computados os
períodos acima referidos, tem-se o total de aproximadamente 34 anos, 5 meses e 22
dias.

Considerando que o último vínculo (iniciado em 01/05/2014) foi
mantido pelo menos até 02/2020, conforme extrato do CNIS constante do evento 1 -
CNIS8, pp.  4/5, conclui-se que o autor completou 35 anos de contribuição em
13/10/2019.

Portanto, na data da conclusão do processo administrativo -
05/12/2019 - o autor já havia completado 35 anos de contribuição, pelo que
era plenamente possível a reafirmação da DER para 13/10/2019, considerando
o disposto no art. 690 da IN 77/2015.

Ressalto que as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional
103/2019 não atingem o benefício do autor, eis que vigentes apenas a partir de
13/11/ 2019.

Reconheço, pois, a omissão no acórdão e tenho-a por sanada nos
termos acima.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão reconhecida, nos termos
do presente voto e, em consequência, alterar o acórdão embargado quanto ao recurso
inominado do autor para DAR-LHE PROVIMENTO para condenar o INSS a
averbar o período de 01/11/1990 a 05/10/1994 como especial por enquadramento,
bem como a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição a partir de 13/10/2019 (DER reafirmada), pagando-lhe as diferenças
devidas desde então, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de
mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Sem condenação em
honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é
vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001538726v7 e do código CRC
7e5d5c1a. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005427-26.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALTER PRADO SAMPAIO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para
sustentação oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de
declaração, agravo interno ou mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o
próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-
2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe
29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de
vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS
32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a
sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do
acórdão que deu provimento ao recurso inominado do INSS para  julgar
improcedentes os pedidos de (i) averbação do período de 1/3/1977 a 31/12/1980 e
(ii) concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição, uma vez
que a regulamentação atual admite como tempo de contribuição o tempo exercido
na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional
realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que
indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício. Menciona o art.
60, inciso XXII, do Decreto no 3.048/1999, a Súmula 32 do TRF da 2ª Região, a
Súmula 18 da TNU e os artigos 76 a 78 da IN 77/2015, concluindo que há
contradição na referida decisão uma vez que baseia-se em súmula do TCU,
enquanto há decretos, Instruções Normatizas e Jurisprudências em
sentido contrário. Afirma que a despeito de apresentação de comprovante de que o
Autor, ora Embargante, prestava serviços a terceiros, deveria este ser intimado para
que o fizesse, porém isto não ocorreu. Ao final, pede a concessão de tutela de
urgência para restabelecimento do benefício.
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É o relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para
modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539270v3 e do código CRC
d7beb53c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 18:5:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001065-47.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PATRICK ABREU PINHO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
AUXÍLIO EMERGENCIAL RESIDUAL E AUXÍLIO
EMERGENCIAL 2021.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do
acórdão que deu provimento ao recurso inominado por ele interposto, condenando a
União a pagar-lhe o benefício de auxílio-emergencial no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), referente à primeira concessão de cinco parcelas mensais no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), descontados eventuais valores pagos
administrativamente.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto ao pagamento das
04 parcelas residuais de 2020, no valor de R$ 300,00, por força do artigo 1º da MP
1.000/2020, c/c o artigo 5º§1º do Decreto 10.488, de 16 de setembro de 2020.
Ressalta, ainda, que há necessidade de apreciação do AE extensão 2021, já que o seu
processamento depende do reconhecimento de ser beneficiário do AE no ano de
2020. Concluiu que a decisão merece ser sanada com a aplicação de todas as leis
que regem o benefício no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Na petição inicial o pedido foi formulado no sentido da concessão
do benefício de Auxílio Emergencial, a ser pago durante 05 (cinco) meses e com
parcela do auxílio no valor de R$ 600,00 (seiscentos) conforme previsto na
legislação, nos termos do art. 3º § 2º do Decreto nº 10.316 de 2020; e, as 04
(quatro) parcelas residuais no valor de R$ 300,00 (trezentos) mensais, nos termos
do art. 5º § 1º do Decreto nº 10.488 de 16 de setembro de 2020.
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O acórdão embargado foi proferido em 16/12/2021 e condenou a
União a pagar à autora o benefício de auxílio-emergencial no montante de R$
3.000,00 (três mil reais), referente à primeira concessão de cinco parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), descontados eventuais valores pagos
administrativamente.

Nada se aduziu a respeito da Medida Provisória 1.000, de
02/09/2020, que instituiu a parcela do auxilio emergencial residual, e da Medida
Provisória 1.039, de 18/03/2021, que instituiu o Auxílio Emergencial 2021.

Reconheço, pois, omissão no acórdão, a qual passo a sanar.

Inicialmente a Lei 13.982, de 02/04/2020, estabeleceu que, durante o
período de 3 (três) meses, será concedido auxílio emergencial no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os
requisitos elencados em seu artigo 2º. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto
10.316, de 07/04/2020. Posteriormente, o Decreto 10.412, de 30/06/2020, prorrogou
o auxílio por mais 2 meses, no mesmo valor. 

A Medida Provisória 1.000, de 02/09/2020, instituiu a parcela
do auxilio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), estabelendo (a) que o beneficiário é o
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020 (art. 1º); (b) que o respectivo pagamento
ocorre independentemente de requerimento de forma subsequente à última parcela
recebida do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 (art.
1º, § 1º).

A referida MP foi regulamentada pelo Decreto 10.488, de 16/09/2020,
cujo artigo 3º, parágrafo único, dispõe que também serão considerados beneficiários
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, os
trabalhadores considerados elegíveis em razão de decisão judicial que tenha
determinado o pagamento, a implantação ou a concessão do referido benefício.

A Medida Provisória 1.039, de 18/03/2021, por sua vez, instituiu
o  Auxílio Emergencial 2021, a ser pago em quatro parcelas mensais no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), independentemente de requerimento, aos
trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual de que trata
a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, elegíveis no mês de
dezembro de 2020. 
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Pelo Decreto 10.740, de 05/07/2021, foi prorrogado o Auxílio
Emergencial 2021 instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de
2021, pelo período complementar de três meses.

Depreende-se das disposições acima destacadas que o autor, ao menos
em princípio, faz jus ao recebimento de quatro parcelas do Auxílio Emergencial
Residual instituído pela MP 1000/2020, bem como ao recebimento de sete parcelas
do Auxílio Emergencial 2021, com a cota prevista no art. 2º, § 1º, da MP
1.039/2020.

Há que se ressaltar que as disposições legais e regularmentares
indicam vários critérios de elegibilidade para o recebimento do Auxílio
Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2021, a despeito do pagamento não
depender de requerimento do beneficiário. 

Assim é que o reconhecimento da elegibilidade da autora para o
recebimento do Auxílio Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2020 em
razão de ter sido considerada elegível para o recebimento do Auxílio Emergencial de
que trata o art. 2º da Lei 13.982/2020, não prejudica a análise administrativa dos
critérios estabelecidos no Decreto 10.316/2020, na MP 1000/2020,
no Decreto 10.488/2020, na MP 1039/2020.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, alterar o
acórdão embargado e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA
AUTORA para condenar a União a conceder ao autor (a) o auxílio-emergencial
previsto no art. 2º da Lei 13.982/2020, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
referente à primeira concessão de cinco parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), descontados eventuais valores pagos administrativamente; (b) o
Auxílio Emergencial Residual instituído pela MP 1000/2020, no montante de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), referente a quatro parcelas mensais no valor de R$
300,00 (trezentos reais); e (c) o Auxílio Emergencial 2021 instituído pela MP
1.039/2020 e prorrogado pelo Decreto 10.740/2021, no montante de R$ 1.750,00
(mil, setecentos e cinquenta reais), referente a sete parcelas mensais no valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais). Tudo sem prejuízo da análise administrativa
do cumprimento dos critérios de elegibilidade estabelecidos nas disposições
legais e regulamentares para o recebimento dos auxílios referidos os itens (b) e
(c). Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001538693v4 e do código CRC
ebea2482. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:38 

5001065-47.2021.4.02.5001 500001538693 .V4 JES10621© JES10621

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 74



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 269/361

RECURSO CÍVEL Nº 5027287-86.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JULIANA SANTOS RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
AUXÍLIO EMERGENCIAL RESIDUAL E AUXÍLIO
EMERGENCIAL 2021. 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face do
acórdão que deu provimento ao recurso inominado por ela interposto para condenar
a União a conceder à autora duas cotas do auxílio-emergencial previsto no art. 2º da
Lei 13.982/2020 (devendo haver a compensação com os valores já pagos, a título de
cota única).

Alega a embargante que, na petição inicial, além do pagamento em
duplicidade da parcela de R$ 600,00, foi requerido o “pagamento das demais
parcelas que venham a integrar o sistema”, pelo que há necessidade de
pronunciamento sobre o auxílio residual de 2020 (cota dupla: 300/600) por força do
artigo 2º, §1º da MP 1.000/2020, bem como sobre o recebimento da cota (R$
375,00) no auxílio emergencial 2021, ex vi o art. 2º, §1º da MP 1.039, de 18 de
março de 2021. Ressalta que a alteração da Lei 14.171/2021 determinou a partir de
junho de 2021 o pagamento em dobro de chefe de família monoparental nos termos
do artigo art. 2º, §3º, da Lei 13.982/20. Conclui que a decisão merece ser sanada
com a aplicação de toda a legislação de auxílio emergencial ao caso concreto.
Afirma, por fim, que o direito ao auxilio emergencial residual de 2020 e o de
extensão de 2021 foram pagos na via administrativa, mas com o valor de cota
simples.

É o relatório.

VOTO
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Na petição inicial o pedido foi formulado no sentido da condenação da
parte ré a restabelecer e pagar as parcelas do Auxílio Emergencial bloqueadas da
parte autora; bem como as demais parcelas que venham a integram o programa.
(grifei)

O acórdão embargado foi proferido em 16/12/2021 e condenou a
União a conceder à autora duas cotas do auxílio-emergencial previsto no art. 2º da
Lei 13.982/2020 (devendo haver a compensação com os valores já pagos, a título de
cota única).

Nada se aduziu a respeito da Medida Provisória 1.000, de
02/09/2020, que instituiu a parcela do auxilio emergencial residual, e da Medida
Provisória 1.039, de 18/03/2021, que instituiu o Auxílio Emergencial 2021.

Reconheço, pois, omissão no acórdão, a qual passo a sanar.

Inicialmente a Lei 13.982, de 02/04/2020, estabeleceu que, durante o
período de 3 (três) meses, será concedido auxílio emergencial no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os
requisitos elencados em seu artigo 2º. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto
10.316, de 07/04/2020. Posteriormente, o Decreto 10.412, de 30/06/2020, prorrogou
o auxílio por mais 2 meses, no mesmo valor. 

A Medida Provisória 1.000, de 02/09/2020, instituiu a parcela do
auxilio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), estabelendo (a) que o beneficiário é o trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020 (art. 1º); (b) que o respectivo pagamento ocorre independentemente de
requerimento de forma subsequente à última parcela recebida do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 (art. 1º, § 1º); (c) que a mulher
provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial
residual (art. 2º, § 1º).

A referida MP foi regulamentada pelo Decreto 10.488, de 16/09/2020,
cujo artigo 3º, parágrafo único, dispõe que também serão considerados beneficiários
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, os
trabalhadores considerados elegíveis em razão de decisão judicial que tenha
determinado o pagamento, a implantação ou a concessão do referido benefício.

A Medida Provisória 1.039, de 18/03/2021, por sua vez, instituiu
o  Auxílio Emergencial 2021, a ser pago em quatro parcelas mensais no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), independentemente de requerimento, aos
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trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual de que trata
a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, elegíveis no mês de
dezembro de 2020. Conforme art. 2º, § 1º, a mulher provedora de família
monoparental receberá, mensalmente, R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a
título do Auxílio Emergencial 2021.

Pelo Decreto 10.740, de 05/07/2021, foi prorrogado o Auxílio
Emergencial 2021 instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de
2021, pelo período complementar de três meses.

Depreende-se das disposições acima destacadas que a autora, ao menos
em princípio, faz jus ao recebimento de quatro parcelas com duas cotas do auxílio
emergencial residual instituído pela MP 1000/2020, bem como ao recebimento de
sete parcelas do Auxílio Emergencial 2021, com a cota prevista no art. 2º, § 1º, da
MP 1.039/2020.

Há que se ressaltar que as disposições legais e regularmentares
indicam vários critérios de elegibilidade para o recebimento do Auxílio
Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2021, a despeito do pagamento não
depender de requerimento do beneficiário. 

Assim é que o reconhecimento da elegibilidade da autora para o
recebimento do Auxílio Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2020 em
razão de ter sido considerada elegível para o recebimento do Auxílio Emergencial de
que trata o art. 2º da Lei 13.982/2020, não prejudica a análise administrativa dos
critérios estabelecidos no Decreto 10.316/2020, na MP 1000/2020, no Decreto
10.488/2020, na MP 1039/2020.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, alterar o
acórdão embargado e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA
AUTORA para condenar a União a conceder à autora (a) duas cotas do auxílio-
emergencial previsto no art. 2º da Lei 13.982/2020 (devendo haver a compensação
com os valores já pagos, a título de cota única); (b) duas cotas do Auxílio
Emergencial Residual instituído pela MP 1000/2020 em quatro parcelas; e (c) sete
parcelas de Auxílio Emergencial 2021, com a cota estabelecida no art. 2º, § 1º, da
MP 1.039/2020. Tudo sem prejuízo da análise administrativa do
cumprimento dos critérios de elegibilidade estabelecidos nas disposições legais e
regulamentares para o recebimento dos auxílios referidos os itens (b) e (c).
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Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal.Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001537787v22 e do código CRC
07485f72. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008531-92.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DIEGO DAS MERCES FORTUNATO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por  DIEGO DAS MERCES
FORTUNATO contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, para
conceder auxílio-emergencial em razão da situação de pandemia.

Em suas razões recursais (evento 34, DOC1), alega:

"Como demonstrado por meio do Cadastro único atualizado, em 19/10/2016, o
autor não se encontra no Cadunico da esposa. Tal fato, todavia, não autoriza à
conclusão de indeferimento do auxílio, até porque o casal somente contraiu
matrimônio 2 anos depois. Ademais, foram desconsideradas as demais provas
juntadas aos autos, além da própria atualização cadastral. 

O Fluxo de Contestações e Novas Solicitações do Auxílio Emergencial, informa: 

“A Dataprev realizará um novo processamento das contestações feitas por
meio das plataformas digitais da CAIXA com dados mais atualizados. Assim,
quem contestou, mas teve uma resposta de não aprovação definitiva, terá seu
requerimento analisado novamente no mês seguinte, com o objetivo de que as
análises realizadas se aproximem o máximo possível à situação atual do
cidadão.” (grifo meu)

 Ao observar o trecho citado, quem conseguia contestar passava para o status de
análise, no entanto a plataforma não se atentou a casos como o do autor, onde a
composição familiar poderia se forma sem atualizar o CadUnico e o sistema digital
não permitia sequer que o requerente informasse a sua nova composição familiar,
bem como, embora a Dataprev tenha se utilizado do CadUnico para notificar a
negativa, verifica-se que a composição do Cadastro Único que foi anexado refere-
se a data anterior ao casamento do autor que foi firmado em 19/10/2018,
comprovando através deste documento que o autor reside com a esposa."

Contrarrazões da União (evento 39, DOC1). Contrarrazões da Caixa (evento 42,
DOC1).
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VOTO

A Lei 13.982/20, que alterou a Lei nº 8.742/93, para dispor sobre parâmetros
adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social e estabelecer
medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-
19), dispõe em seu artigo 2º:

Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação
desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais ao trabalhador que
cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães
adolescentes;

II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência
de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa
Família;

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio)
salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três)
salários mínimos;

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e
nove reais e setenta centavos); e

VI - que exerça atividade na condição de:

a) microempreendedor individual (MEI);

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que
contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991; ou
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c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado,
de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de
autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.

Sabe-se que o auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos
trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e
desempregados e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de
enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. 

Pode solicitar o benefício o cidadão maior de 18 anos, ou mãe com menos de 18, que
atenda a todos os seguintes requisitos: (i) esteja desempregado ou exerça atividade
na condição de microempreendedores individuais (MEI), contribuinte individual da
Previdência Social e trabalhador informal; e (ii) pertença à família cuja renda mensal
por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo  (R$ 522,50), ou cuja renda familiar
total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00). 

Não tem direito ao auxílio-emergencial: (i) tenha emprego formal ativo; (ii) pertence
à família com renda superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou cuja renda
mensal por pessoa maior que meio salário mínimo (R$ 522,50); (iii) está recebendo
seguro-desemprego; (iv) está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou
benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família; e
(v) recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de
acordo com declaração do Imposto de Renda.

Registre-se também que o auxílio-emergencial poderá ser acumulado por até duas
pessoas da mesma família, salvo as mães que são chefes de família, que receberão
duas cotas do benefício.

O art. 2º da  Portaria n. 351, de 7 de abril de 2020 (Ministério da Cidadania), que
regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a respeito do
auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, assim
dispõe:

Art. 2º O auxílio emergencial será concedido aos trabalhadores que cumprirem os
critérios estabelecidos na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, nos seguintes
termos:

I - os trabalhadores incluídos em famílias beneficiárias do PBF serão selecionados
automaticamente considerando os requisitos da Lei nº 13.982, de 2020 e o
respectivo auxílio será pago para o Responsável Familiar;
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II - os trabalhadores incluídos em famílias cadastradas no Cadastro Único até 20
de março de 2020 serão selecionados automaticamente considerando os requisitos
da Lei nº 13.982, de 2020 e o respectivo auxílio será pago para o trabalhador; e

III - os demais trabalhadores informais que cumprirem os critérios estabelecidos
em lei deverão preencher o formulário disponibilizado em plataforma digital, com
autodeclaração contendo as informações a que se refere o Decreto 10316, de 2020.

Assim estabelece o art. 3° dessa Portaria:

Art. 3º A averiguação dos critérios de elegibilidade necessária ao pagamento do
auxílio emergencial será realizada pelo agente operador, conforme estabelecido em
contrato, por meio do cruzamento das bases de informações fornecidas pelos
órgãos federais, na forma descrita:

I - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;

a) na data de 02 de abril de 2020, para a primeira concessão aos integrantes do
CadUnico;

b) na data de 02 de abril de 2020 para os beneficiários na Folha do PBF de abril e
na data da extração do Cadastro Único de abril e maio para os beneficiários nas
Folhas do PBF de maio e junho, respectivamente, para os beneficiários do PBF;

c) na data de concessão do benefício, para os não integrantes do CadUnico.

II - não existir vínculo ativo ou renda nos últimos três meses identificada no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

III - não ser beneficiário do seguro desemprego ou de programa de transferência de
renda federal, com exceção do PBF;

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário mínimo ou
cuja renda familiar mensal total seja de até 03 (três) salários mínimos:

a) por meio da renda declarada no CadUnico, para os trabalhadores inscritos e
beneficiários do PBF;

b) por meio de autodeclaração, para os demais trabalhadores.

V - no ano de 2018, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos),
por meio de base da Receita Federal do Brasil; e

VI - não ser agente público.
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No caso dos autos, o autor teve o seu requerimento de auxílio emergencial negado
(evento 1, DOC2, fl. 14) por possuir membro na família que já recebeu o auxílio
emergencial. 

O autor demonstra que é casado com GISELLY SANTOS NASCIMENTO (evento
1, DOC2, fl.4). Esta foi eleita através do Cadúnico para receber o benefício
assistencial.

Embora a atualização do Cadúnico da esposa do autor tenha sido atualizado apenas
em 2016 e, portanto, não conste o nome do autor uma vez que o casamento se deu
apenas em 2018, não há nos autos evidências de que haja outro membro no grupo
familiar que esteja recebendo o benefício. 

Dessa forma, considerando que o auxílio emergencial poderá ser acumulado por até
duas pessoas da mesma família, a sentença deve ser reformada para conceder ao
autor o auxílio emergencial pleiteado na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para condenar a
União a pagar ao autor o benefício de auxílio-emergencial no montante de R$
3.000,00 (três mil reais), referente à primeira concessão de cinco parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), descontados eventuais valores pagos
administrativamente Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a
citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001557757v3 e do código CRC
26e28ba5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013940-49.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAYARA ALLOCHIO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MAYARA
ALLOCHIO contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, para
conceder auxílio-emergencial em razão do COVID.

Em suas razões recursais (evento 47, DOC1), alega que: 

Observando, o que diz os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio
emergencial e os documentos comprobatórios anexados, é evidente que a
Recorrente se enquadra em TODOS os requisitos. 

Deve-se frisar que, que a renda do núcleo familiar não se deve sobrepor aos outros
requisitos, como se destaca os sistemas governamentais. Levando em consideração
a própria Lei, e considerando que ainda há discussão se o limite de 1/2 salário per
capta é cumulativo ou alternativo com o outro critério legal de 3 salários-mínimos
por núcleo familiar. 

Isto posto, roga-se pelo deferimento do Auxílio Emergencial, considerando que a
Recorrente cumpre todos os requisitos estabelecidos pela norma vigente.

Contrarrazões da União no evento 52, DOC1. Contrarrazões da Caixa
no evento 54, DOC1

VOTO

A Lei 13.982/20, que alterou a Lei nº 8.742/93, para dispor sobre
parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social e
estabelecer medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19), dispõe em seu artigo 2º:
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Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação
desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais ao trabalhador que
cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães
adolescentes;

II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência
de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa
Família;

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio)
salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três)
salários mínimos;

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove
reais e setenta centavos); e

VI - que exerça atividade na condição de:

a) microempreendedor individual (MEI);

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que
contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991; ou

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado,
de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de
autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.

Sabe-se que o auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado
aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e
desempregados e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de
enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. 
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Pode solicitar o benefício o cidadão maior de 18 anos, ou mãe com
menos de 18, que atenda a todos os seguintes requisitos: (i) esteja desempregado
ou exerça atividade na condição de microempreendedores individuais (MEI),
contribuinte individual da Previdência Social e trabalhador informal; e (ii) pertença
à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo  (R$
522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$
3.135,00). 

Não tem direito ao auxílio-emergencial: (i) tenha emprego formal
ativo; (ii) pertence à família com renda superior a três salários mínimos (R$
3.135,00) ou cuja renda mensal por pessoa maior que meio salário mínimo (R$
522,50); (iii) está recebendo seguro-desemprego; (iv) está recebendo benefícios
previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, com
exceção do Bolsa Família; e (v) recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$
28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.

Registre-se também que o auxílio-emergencial poderá ser acumulado
por até duas pessoas da mesma família, salvo as mães que são chefes de família,
que receberão duas cotas do benefício.

O art. 2º da  Portaria n. 351, de 7 de abril de 2020 (Ministério da
Cidadania), que regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº
10.316/2020, a respeito do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, assim dispõe:

Art. 2º O auxílio emergencial será concedido aos trabalhadores que cumprirem os
critérios estabelecidos na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, nos seguintes
termos:

I - os trabalhadores incluídos em famílias beneficiárias do PBF serão selecionados
automaticamente considerando os requisitos da Lei nº 13.982, de 2020 e o
respectivo auxílio será pago para o Responsável Familiar;

II - os trabalhadores incluídos em famílias cadastradas no Cadastro Único até 20
de março de 2020 serão selecionados automaticamente considerando os requisitos
da Lei nº 13.982, de 2020 e o respectivo auxílio será pago para o trabalhador; e

III - os demais trabalhadores informais que cumprirem os critérios estabelecidos
em lei deverão preencher o formulário disponibilizado em plataforma digital, com
autodeclaração contendo as informações a que se refere o Decreto 10316, de 2020.

Assim estabelece o art. 3° dessa Portaria:
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Art. 3º A averiguação dos critérios de elegibilidade necessária ao pagamento do
auxílio emergencial será realizada pelo agente operador, conforme estabelecido em
contrato, por meio do cruzamento das bases de informações fornecidas pelos
órgãos federais, na forma descrita:

I - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;

a) na data de 02 de abril de 2020, para a primeira concessão aos integrantes do
CadUnico;

b) na data de 02 de abril de 2020 para os beneficiários na Folha do PBF de abril e
na data da extração do Cadastro Único de abril e maio para os beneficiários nas
Folhas do PBF de maio e junho, respectivamente, para os beneficiários do PBF;

c) na data de concessão do benefício, para os não integrantes do CadUnico.

II - não existir vínculo ativo ou renda nos últimos três meses identificada no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

III - não ser beneficiário do seguro desemprego ou de programa de transferência de
renda federal, com exceção do PBF;

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário mínimo ou
cuja renda familiar mensal total seja de até 03 (três) salários mínimos:

a) por meio da renda declarada no CadUnico, para os trabalhadores inscritos e
beneficiários do PBF;

b) por meio de autodeclaração, para os demais trabalhadores.

V - no ano de 2018, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos),
por meio de base da Receita Federal do Brasil; e

VI - não ser agente público.

 

No caso dos autos, a autora requereu o auxílio emergencial 
administrativamente que foi negado sob o fundamento de o rupo familiar da autora
possuir renda superior a meio salário mínimo por pessoa e também por ser superior
a 3 salários mínimos. 

Observa-se que mesmo após o indeferimento do pedido liminar por
falta de comprovação das alegações iniciais a parte autora quedou-se inerte, não
tendo juntado aos autos nenhum elemento capaz de sustentar o direito ao benefício
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pleiteado - principalmente o comprovante de renda da prima da autora que pertence
ao seu grupo familiar. 

Mesmo em sede recursal limitou-se a demandante a repetir os
fundamentos aduzidos na exordial.

Vale ressaltar que o artigo 373, I e II, do CPC/15 prevê, como regra
geral, a distribuição estática do ônus da prova, fazendo recair sobre a parte autora
o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de
comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos de tal direito.

Assim, considerando-se a falta de uma melhor instrução probatória
capaz de justificar a reforma da decisão, entendo que deve ser mantida a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em
razão da gratuidade de justiça deferida nos autos se mantidas as condições de
miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo
CPC.

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

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001558025v3 e do código CRC
50b1adf8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000645-36.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANDREIA GOMES DOS SANTOS REIS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face do
acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio emergencial em
razão do COVID- 19.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto ao relatado na
inicial no sentido de que, após receber seu seguro desemprego, tentou realizar um
novo cadastro no sistema, porém não conseguiu lograr êxito pelo fato de que o
sistema não permitia, por isso ingressou com uma ação judicial, pois não conseguia
resolver sua situação administrativamente pelo sistema.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto
visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.

Não se configura a omissão apontada, eis que o recurso inominado não
trata da questão suscitada nestes embargos.
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Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para
oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para
modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001538503v3 e do código CRC
80ce8a8c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5028696-97.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JADY BARBOSA BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
AUXÍLIO EMERGENCIAL RESIDUAL. AUXÍLIO
EMERGENCIAL 2021.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para
determinar o pagamento de auxílio emergencial, nos termos da Lei 13.983/2020.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, pois não se
pronunciou sobre o pagamento das 04 parcelas residuais de 2020, no valor de R$
300,00, por força da MP 1.000/2020 c/c o artigo 5º, §1º, do Decreto 10.488, de 16 de
setembro de 2020, sendo que esse pleito foi requerido na petição inicial. 

É o relatório.

VOTO

O pedido principal está assim formulado na inicial:

e. A total procedência da ação, condenando o Réu a conceder o benefício
emergencial a Autora, referente as parcelas previstas em lei, monetariamente
corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios,
incidentes até a data do efetivo pagamento;

O acórdão embargado foi proferido em 16/12/2021 e condenou a
União ao pagamento de auxílio emergencial, nos termos da Lei n. 13.983/2020.

Nada se aduziu a respeito da Medida Provisória 1.000, de
02/09/2020, que instituiu a parcela do auxilio emergencial residual, e da Medida
Provisória 1.039, de 18/03/2021, que instituiu o Auxílio Emergencial 2021.
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Reconheço, pois, omissão no acórdão, a qual passo a sanar.

Inicialmente a Lei 13.982, de 02/04/2020, estabeleceu que, durante o
período de 3 (três) meses, será concedido auxílio emergencial no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os
requisitos elencados em seu artigo 2º. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto
10.316, de 07/04/2020. Posteriormente, o Decreto 10.412, de 30/06/2020, prorrogou
o auxílio por mais 2 meses, no mesmo valor. 

A Medida Provisória 1.000, de 02/09/2020, instituiu a parcela
do auxilio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), estabelendo (a) que o beneficiário é o
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020 (art. 1º); (b) que o respectivo pagamento
ocorre independentemente de requerimento de forma subsequente à última parcela
recebida do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 (art.
1º, § 1º).

A referida MP foi regulamentada pelo Decreto 10.488, de 16/09/2020,
cujo artigo 3º, parágrafo único, dispõe que também serão considerados beneficiários
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, os
trabalhadores considerados elegíveis em razão de decisão judicial que tenha
determinado o pagamento, a implantação ou a concessão do referido benefício.

A Medida Provisória 1.039, de 18/03/2021, por sua vez, instituiu
o  Auxílio Emergencial 2021, a ser pago em quatro parcelas mensais no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), independentemente de requerimento, aos
trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual de que trata
a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, elegíveis no mês de
dezembro de 2020. 

Pelo Decreto 10.740, de 05/07/2021, foi prorrogado o Auxílio
Emergencial 2021 instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de
2021, pelo período complementar de três meses.

Depreende-se das disposições acima destacadas que a autora, ao menos
em princípio, faz jus ao recebimento de quatro parcelas do Auxílio Emergencial
Residual instituído pela MP 1000/2020, bem como ao recebimento de sete parcelas
do Auxílio Emergencial 2021, com a cota prevista no art. 2º, § 1º, da MP
1.039/2020.
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Há que se ressaltar que as disposições legais e regularmentares
indicam vários critérios de elegibilidade para o recebimento do Auxílio
Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2021, a despeito do pagamento não
depender de requerimento do beneficiário. 

Assim é que o reconhecimento da elegibilidade da autora para o
recebimento do Auxílio Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2020 em
razão de ter sido considerada elegível para o recebimento do Auxílio Emergencial de
que trata o art. 2º da Lei 13.982/2020, não prejudica a análise administrativa dos
critérios estabelecidos no Decreto 10.316/2020, na MP 1000/2020,
no Decreto 10.488/2020, na MP 1039/2020.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, alterar o
acórdão embargado e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA
AUTORA para condenar a União a conceder-lhe (a) o auxílio-emergencial previsto
no art. 2º da Lei 13.982/2020, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente
à primeira concessão de cinco parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), descontados eventuais valores pagos administrativamente; (b) o Auxílio
Emergencial Residual instituído pela MP 1000/2020, no montante de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), referente a quatro parcelas mensais no valor de R$ 300,00
(trezentos reais); e (c) o Auxílio Emergencial 2021 instituído pela MP 1.039/2020 e
prorrogado pelo Decreto 10.740/2021, no montante de R$ 1.750,00 (mil, setecentos
e cinquenta reais), referente a sete parcelas mensais no valor de R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais). Tudo sem prejuízo da análise administrativa do
cumprimento dos critérios de elegibilidade estabelecidos nas disposições legais e
regulamentares para o recebimento dos auxílios referidos os itens (b) e (c).
Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539541v3 e do código CRC
d9c79666. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000589-09.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DAIANY BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA 
PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA de 10.12.2020 (DIB) a 08.01.2021 (DCB).

Pretende a parte autora, no recurso, obter a RETROAÇÃO da DIB à "data do
verdadeiro requerimento, feito em 10 de novembro de 2020."

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 8/9/1988
Trabalho/Atividade habitual manicure
Escolaridade ENSINO MEDIO COMPLETO
Doença e/ou lesão FRATURA DO TORNOZELO DIREITO, MALEOLO LATERAL,

SEM DESVIO, TENDO REALIZADO TRATAMENTO
CONSERVADOR

2.   A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... In casu, em perícia realizada em 13.04.2021 (evento 18), o perito
nomeado pelo Juízo, médico ortopedista, confirmou incapacidade
laboral temporária desde 08.11.2020, data do trauma, por até 60
(sessenta) dias, mesmo período de incapacidade reconhecido na
perícia médica administrativa (evento 15 - documento 3).
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Assegurou o especialista que a autora está apta e já retornou ao seu
trabalho habitual de manicure. 

(...)

Assim, acato a conclusão do laudo médico judicial, por entender que o
mesmo, além de confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi
realizado de forma regular e com profissional com capacidade técnica
para apreciar as patologias apresentadas.

Comprovada a incapacidade temporária pretérita, bem como os
demais requisitos necessários para a concessão do benefício
(qualidade de segurado e carência), reconheço o direito da autora
ao auxílio-doença NB 31/632.887.013-6, desde 10.12.2020, data do
requerimento administrativo, devendo tal benefício ser pago até
08.01.2021, em conformidade com a perícia judicial. ...

3.  É incontroverso que a DII deu-se em 8/11/20, a data do trauma. A sentença o
afirma.

A autora, na inicial informou que sofreu queda na referida data. E disse que
telefonou para o INSS - n. 135 - no dia 10/11/20 (2 dias após o acidente) para
agendar a perícia. 

Afirma que a perícia ocorreu em 10/12/20; e que "foi alterado no protocolo a data do
requerimento" para essa data (ev.1-inic1, pág.2).

4.  O protocolo de ev.1-padm6 informa DER em 10/12/20.

Para comprovar que telefonou para o n. 135 em 10/11/2020, a autora informou na
inicial o seguinte:

Data que ligou no 135 para agendar:   10/11/2020 conforme
comprovante em anexo, onde consta ligação para o 135, com duração
de 26 minutos e 55 segundos

Em evento1-comp2 consta fotocópia de relação de telefonemas feitos do celular da
autora para o n. 135.

Em 10/11/2020, consta uma chamada feita às 13h26min que durou 26 min e 55
segundos.
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Logo, considero verossímil a alegação da inicial a respeito de o pedido
administrativo ter sido feito no dia 10/11/20.

É fato notório que o período de pandemia dificultou sobremaneira o trabalho
administrativo do INSS. Considerando a prova do acidente e da incapacidade em
8/11, é muito mais provável - e verossímil - que a autora tenha telefonado para n.
135 para fins de agendamento de perícia (sendo essa a data do requerimento) e que
tenha havido erro na apuraçaõ da DER (alocando-se a mesma em 10/12) do que a
hipótese contrária.

Logo, fixo a DER em 10/11.

Tendo a DII ocorrido 2 dias antes e sendo a segurada autora uma contribuinte
individual, o benefício é devido desde a DII (caput do artigo 60 da LBPS).

5.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual ALTERO a DIB
do benefíocio concedido na sentença, fixando-a no dia 08/11/2020.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001546543v4 e do código CRC
05f7e765. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:36 

5000589-09.2021.4.02.5001 500001546543 .V4 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 81



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 291/361

RECURSO CÍVEL Nº 5000512-28.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IEDA GUERRA DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TESE FXADA PELA TNU
NO TEMA 177.  RECURSO INOMINADO DO INSS  PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS em face de sentença que o condenou a restabelecer auxílio-
doença à parte autora desde a data da cessação, em 31/01/2020 (EVENTO 1,
INDEFERIMENTO 7), mantendo-se o pagamento do benefício pelo menos até
a reabilitação/recuperação da parte autora.

O recorrente afirma que a sentença "... contraria o entendimento
exarado pela TNU no julgamento do Tema 177, no qual (a) restou definido que a
decisão judicial somente poderá determinar o encaminhamento do segurado para
análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a
condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; e (b) ficou ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença...".

DA TESE FIXADA PELA TNU NO JULGAMENTO DO TEMA 177

A Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Tema 177, firmou a
seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso
de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar
como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade
parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença.
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A sentença está em confronto com esse entendimento, ao determinar a
manutenção do benefício até a realização da reabilitação profissional da parte
autora (ou em caso de recusa injustificada na participação do programa oferecido
pelo INSS).

Assim é que, mantida a concessão do auxílio-doença concedido na
sentença, caberá ao INSS proceder ao encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, adotando como premissa
a incapacidade parcial e permanente reconhecida na sentença.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO para determinar a manutenção do benefício até
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, a qual deverá adotar como premissa a incapacidade parcial
e permanente reconhecida na sentença . Sem condenação em custas e honorários, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

 
 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548829v2 e do código CRC
0e140355. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001017-76.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VERILDO DIAS ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...  O Recorrente é portador de Epilepsia (CID G40) e retardo mental
(CID F71.0), tendo comprovado sua incapacidade por meio de laudos
médicos emitidos por especialistas, conforme exposto na petição
inicial. Veja: (...)

No laudo do perito médico judicial, diversos equívocos foram
cometidos, uma vez que o perito não confirmou todas as patologias do
Recorrente, concluindo o laudo de forma contraditória e genérica,
pela inexistência de incapacidade laborativa.

Ao analisar atentamente o laudo pericial judicial apresentado,
verifica-se que esta não avaliou de forma profunda a situação de
saúde do Recorrente, assim como o impacto dos sintomas que as
doenças constatadas acarretam a sua vida, além da medicação
fortíssima que faz uso (Fenobarbital e Diazepam). Principalmente
quanto ao RETARDO MENTAL, que o perito informa que o autor não
é portador, o que se impugna veementemente, vez que os laudos
anexos aos autos confirmam que o autor é sim acometido de retardo
mental. Ademais, no momento da perícia, o expert afirma não haver
incapacidade, entretanto, não soube precisar se em momento pretérito,
houve incapacidade. ...
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A perícia deveria ter sido realizada por perito especialista nas áreas
das patologias que acometem a parte Recorrente, qual seja, psiquiatra
ou neurologista, conforme requerido na petição inicial, entretanto, foi
nomeada médico especialista em medicina do trabalho, que não tem
conhecimento aprofundado sobre as doenças. Veja ...

Assim, diante do indeferimento do benefício pela sentença de piso
embasada exclusivamente no laudo pericial judicial elaborado por
médico que não é qualificado para a correta análise das doenças que
acometem o Recorrente, resta evidenciada a grave consequência para
as partes que um laudo superficial é capaz de causar. ...

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 13/6/1960
Trabalho/Atividade habitual ev. 19 - "O periciando compareceu à perícia declarando que exerceu

a atividade de Lavrador (não sabe informar a época em que deixou de
trabalhar)."

Escolaridade  
Doença e/ou lesão ev. 19 - Possui diagnostico informado de Epilepsia (G40.0) desde os

19 anos de idade, com controle das crises. Não possui quadro clínico
de outras patologias.

2.  Afirmou-se no recurso que o Recorrente é portador de Epilepsia (CID G40) e
retardo mental (CID F71.0), tendo comprovado sua incapacidade por meio de
laudos médicos emitidos por especialistas, conforme exposto na petição inicial. 

Questinou-se o laudo porque o perito não confirmou todas as patologias do
Recorrente, concluindo o laudo de forma contraditória e genérica, pela inexistência
de incapacidade laborativa.

Contudo, não há nulidade no laudo porque o diagnóstico do perito não se identifica
com o do médico assistente. O que é necessário é que o perito aponte como atingiu o
diagnóstico; o laudo está adequadamente fundamentado tanto nesse ponto como nos
demais.
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3.  No recurso afirma-se que A perícia deveria ter sido realizada por perito
especialista nas áreas das patologias que acometem a parte Recorrente, qual seja,
psiquiatra ou neurologista.

Conforme informação coligida na internet, o médico assistente do autor, que
informou ser ele portador de retardo mental, não é psiquiatra nem neurologista, mas
especialista em clíncia geral.

O médico perito é especialista em medicina do trabalho.

Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica
pertinente à doença da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera
preferência. Salvo casos excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe
competente tem habilitação técnica legal para opinar no processo judicial sobre
questões de natureza clínica afetas a qualquer especialidade, ainda que não tenha
competência para conduzir o tratamento do paciente. Por esse motivo, como regra
geral esta 1ª TR-ES considera válido o laudo emitido por médico que não possui
especialização na patologia apresentada pelo periciando. Tal posicionamento
encontra amparo na jurisprudência da TNU. Com efeito, ao julgar o PEDILEF
200972500071996, a TNU definiu que “a realização de perícia por médico
especialista só é necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como,
por exemplo, no caso de doença rara,...” (TNU, PEDILEF 200972500071996.
DOU de 01/06/2012). Esse entendimento foi reiterado pela TNU em 2015, quando
do julgamento do PEDILEF 201151670044278 (DOU de 09/10/2015).

A parte autora alegou, no recurso, que porta retardo mental e epilepsia. 

Não se trata de doenças raras.

Logo, não é necessário designar perito que possua especialização na área da
psiquiatria ou neurologia, como se pediu. Sob tal enfoque, não há nulidade.

4.   O laudo do perito do Juízo encontra-se adequadamente fundamentado.

Tenho que supor a imparcialidade do perito; o que não ocorre com relação
ao médico-assistente. Havendo discrepância entre a conclusão do perito e a do
médico-assistente e estando o laudo pericial adequadamente fundamentado, como
regra geral deve-se adotar a conclusão do perito do Juízo.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
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5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548606v4 e do código CRC
9a2f8a90. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:38:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003367-71.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAKELINE VIVIANE XAVIER (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar AUXÍLIO-DOENÇA e a proceder ao encaminhamento do segurado para
análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional.

Em seu recurso, o INSS alegou que haveria aptidão laboral residual. Disse o que
segue:

DA CAPACIDADE RESIDUAL - DESNECESSÁRIA A REABILITAÇÃO -
INDEVIDO O BENEFÍCIO 

Incorreu em grave equívoco o juízo em sentença, uma vez que deixou de observar
pertinente questão levantada pelo réu em contestação. De fato, no CASO
CONCRETO, o perito do Juízo constatou incapacidade parcial, devendo a autora
evitar atividade com grande esforço físico, podendo ser reabilitada para atividades
administrativas, de portaria, recepção, ou qualquer atividade sem a exigência de
esforço físico intenso ou permanência de longo período em ortostase (de pé).
Entretanto, conforme se verifica dos laudos administrativos, o auxílio-doença que a
autora recebeu até 12/09/2019 foi cessado porque a perícia médica do INSS
constatou que a autora já possuía capacidade e habilitação para outra atividade
compatível com sua limitação, conforme se vê: 

HISTÓRICO: 12-09-19 RP - 36A, CAS, 1 DE 6A, SEG. ESPECIAL PORP.
RUAL E TEM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA. FRATURA DO JOELHO E -
QUEDA DE MOTO. LAUDO DO DIA 16-11-18, NÃO TRAZ LAUDO ATUAL
E NEGA INTERCORRÊNCIAS NOS ÚLTIMOS TEMPOS. EXAME FÍSICO:
LÚCIDA E ORIENTADA GLOBALMETNE. EUPNEICA E EUCÁRDICA.
MARCHA SEM USO DE ÓRTESES. CICATRIZES CONSOLIDADAS NAS
FACES MEDIAL E ANTERIOR DO JOELHO E. LIMITAÇÃO NA FLEXÃO
FINAL DO JOELHO E. JOELHO E SEM
FLOGOSE/DERRAME/ASSIMETRIA. ÓTIMO ESTADO GERAL.
CONSIDERAÇÕES: APTA PARA A ATIVIDADE DECLARADA - SEG.
ESPECIAL - PROP. RURAL E A ATIVIDADE DE FORMAÇÃO -
PEDAGOGIA. RESULTADO: EXISTIU INCAPACIDADE LABORATIVA 
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Com efeito, ainda que presente a incapacidade parcial para atividades que exijam
grande esforço, a autora já tem habilitação para o exercício de atividade
compatível, qual seja, a atividade de pedagoga, não sendo o caso de
restabelecimento do auxílio-doença ou encaminhanmento para a reabilitação
profissional. Assim, na presente hipótese, deveria prevalecer o entendimento
administrativo que determinou a cessação do benefício por ausência de
incapacidade.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...  No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 15
- LAUDO1) constatou que a parte autora possui sequela de fratura de
platô tibial esquerdo (T93.8).

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta
incapacidade parcial e permanente. Ademais, afirmou que esta teve
início no dia seguinte ao término do último beneficio.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o
juiz. Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão
autoral subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o
labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do
convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve,
e na prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo
laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Entrementes, entendo possível, no caso concreto, aplicar a presunção
de continuidade do estado incapacitante, haja vista que: a) a
incapacidade laborativa reconhecida pelo expert judicial deriva da
mesma doença que motivou a concessão do benefício anterior; b) o
laudo judicial não indica eliminação  da incapacidade entre a DCB
anterior e a data de realização do exame pericial; c) o lapso temporal
entre a DCB (12/09/2019) e a DII indicada pelo
perito (13/09/2019: dia seguinte ao término do último beneficio) não
quebra a presunção da continuidade do estado incapacitante.     (...)

Assim, acredito estar demonstrada a incapacidade laboral para o
restabelecimento do benefício indevidamente cessado.
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No que tange ao pedido de concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, resta indeferido. Ao meu entender, este tem caráter
subsidiário, devendo ser outorgado apenas se a reabilitação
profissional não lograr êxito ou em caso de incapacidade total e
definitiva devidamente atestada pelo perito do Juízo.   ...

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 21/4/1983
Trabalho/Atividade habitual ev. 15 -compareceu à perícia declarando que exerce a atividade de

Proprietária rural (trabalhando com o cônjuge na lavoura e na
pecuária até 2017)

Escolaridade  
Doença e/ou lesão sequela de Fratura de Platô Tibial Esquerdo (T93.8).

2.  O INSS argumenta que a autora poderia laborar como pedagoga.

A autora é trabalhadora rural e reside na zona rural de Alto Rio Novo-ES, que é um
pequeno município.

Não há como saber se existe escola próxima onde possa desempenhar tal função.

Por outro lado, a reabilitação é direito do segurado.

O fato de a autora ter formação em pedagogia não lhe exclui esse direito. Poderia
excluir caso a mesma já estivesse laborando em tal função. Mas não é o caso e naõ
se sabe o grau de dificuldade em que a autora, a partir do local onde reside e tendo a
limitação física detectada, teria para desempenhar tal profissão.

Não há ocmo prover o recurso.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548678v4 e do código CRC
ae5c58db. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003821-51.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARINEIDE LIMA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 27/8/1969
Trabalho/Atividade habitual função de doméstica.
Escolaridade 1ª série do ensino fundamental
Doença e/ou lesão  insuficiência venosa. CID I87

2.  Diz o recurso o que segue:

A perícia médica judicial realizada nos autos foi contraditória, pois ao mesmo
tempo que atesta a ausência de incapacidade, atesta a necessidade de tratamento
cirúrgico. 

A cirurgia referida no laudo é eletiva; vale dizer: a autora está capaz e não precisa se
submeter a tal cirurgia para trabalhar, na visão do perito.

3. Diz o recurso o que segue:

Como já informado nos autos, a recorrente não se recusa a se submeter ao
procedimento cirúrgico, pelo contrário, já procurou conforme consta nos
documentos anexos aos autos, entretanto, no momento a mesma não pode se
submeter ao procedimento em razão da ANEMIA REFRATÁRIA que lhe acomete.
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O perito afirmou que não havia incapacidade. Logo, a impossibilidade temporária de
se submeter a uma cirurgia eletiva não viabiliza o acolhimento da pretensão.

4. Diz o recurso o que segue:

Ora Excelência, o lapso temporal entre a emissão do laudo (17/11/2020) e a
realização da perícia médica (16/03/2021) é extremamente curto, o que por si só
não poderia justificar o indeferimento do benefício, pois não há provas em sentido
contrário. (...)

O expert não sabe afirmar se no período pretérito à perícia, houve incapacidade.
Entretanto, nesse caso, deve-se considerar a documentação médica acostada aos
autos, que informam que a autora esteve sim incapacitada quando do indeferimento
administrativo. 

Vejamos o laudo médico emitido em 17/11/2020, onde o médico afirma que a autora
necessitava de afastamento do trabalho até a resolução do quadro clínico – ou seja,
até que fosse submetida ao tratamento cirúrgico: ...

O laudo da médica assistente de 17/11/20 afirma que a insuficiência venosa nos
MMII "dificultam exercer suas atividades laborais"; que devido a anemia refratária
não consegue agendar cirurgia; e que precisa afastar-se do trabalho "até resolução do
quadro". O laudo é sintético e conclui haver incapacidade.

O perito do INSS apontou claramente o exame físico que realizou e excluiu a
configuração de incapacidade no exame do dia 3/12/20, no qual analisou o conteúdo
do laudo acima referido (ev.25-out2).

O ato de indeferimento foi adequadamente motivado.

Por conseguinte, reputo o laudo de 17/11/20 insuficiente para comprovar
incapacidade na DER.

5. Diz o recurso o que segue:

a recorrente aproveita o ensejo para colacionar o laudo emitido em 19/08/2021
(após a realização da perícia médica), onde o médico atesta novamente a
IMPOSSIBILIDADE/LIMITAÇÃO DA RECORRENTE PARA REALIZAR
ATIVIDADES LABORAIS ATÉ A RESOLUÇÃO DO QUADRO:

Tal laudo foi emitido após a produção da perícia judicial (16/3/21). 

Portanto, não pode ser conhecido nesta ação. Deve motivar um novo pedido
administrativo.
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 6.    Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001549249v7 e do código CRC
d39aadf5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:38:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016598-46.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ROBERTO BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...  Conforme depreende-se dos laudos médicos acostados nos autos,
verificase que a Parte Autora possui a patologia: CID 10 K40.3 –
Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, com obstrução sem
gangrena, sem obstrução ou gangrena, e, em decorrência desta,
apresenta limitação para realização de atividade laboral. A patologia
que acomete a parte autora dificultam a realização de movimentos e
atividades corriqueiras de sua profissão, trabalhador rural, que é
caracterizada por diversos movimentos repetitivos e precisos, além de
carregamento de peso. O autor sofre com dores e desconforto na
região do abdômen e na região da virilha, principalmente ao tossir,
levantar e se curvar. Em virtude de sua patologia a parte autora está
impossibilitada por atestado médico de carregar peso e realizar sua
atividade laborativa, uma vez que, necessita carregar muito tempo e
necessita muita movimentação o que lhe causa muita dor e
desconforto. Além das dores e desconforto, a região fica com muito
inchaço e muita protuberância, sendo dificultoso utilização de roupas
que normalmente já utilizada e ainda mais dificultoso a realização de
atividade laborativa e atividades que necessitem andar por muito
tempo, alcançar objetos, agachar, e ficar por períodos prolongados
sentado. Patologia que afeta a saúde, qualidade de vida e a atividade
laboral da parte autora o que gera a incapacidade laborativa da
mesma, restando-se clarividente o direito ao benefício previdenciário
requerido na presente.  ...
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A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...  In casu, em perícia realizada em 14.07.2021 (evento 18), o perito nomeado pelo
Juízo, médico do trabalho, relatou o seguinte:

Assegurou o perito que o autor está apto para exercer sua atividade laborativa
habitual de lavrador, "Devido ao fato de a doença estar controlada" (quesitos 6 e
7). 

Vale ressaltar que os laudos/exames particulares não são capazes de invalidar a
conclusão apresentada a partir da perícia judicial, pois o atestado médico
particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo. 

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo dispõe que “o
laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo
a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. 

Ademais, a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho habitual do
segurado, realidade que não foi verificada na demanda sob exame. 
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Com efeito, o médico assistente diagnostica e trata. Não lhe cabe averiguar a
veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base da
relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o
tratamento que considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar
evidências de que a queixa de doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o
diagnóstico emitido pelo médico assistente não é fonte segura da existência da
incapacidade para o trabalho.

Convém salientar que o perito mencionou expressamente que o autor está
aguardando cirurgia de hérnia.

No laudo médico do SABI relativo a exame realizado em 20.01.2021, o perito do
INSS consignou o seguinte: "SEGURADO EMBALADOR/PESADOR APRESENTA
CRÔNICAMENTE HERNIA INGUINAL A DIREITA, PEQUENA, SEM SINAL DE
COMPLICAÇÃO, AGUARDA CIRURGIA ELETIVA, A MESMA NÃO ACARRETA
RESTRIÇÃO FUNCIONAL CONFORME OBSERVADO EM EXAME FÍSICO
ATUAL. CONSIDERANDO EXAME E O EXPOSTO, SENGURADO NÃO
APRESENTA ELEMENTOS OBJETIVOS QUE CORROBOREM A
INCAPACIDADE LABORATIVA" (evento 16 - documento 3).

Como visto, trata-se de cirurgia programada, sem urgência, de modo que eventual
incapacidade poderá advir do pós-operatório.

Neste ponto, cumpre registrar que o direito ao auxílio-doença se baseia numa
relação jurídica continuativa, de trato sucessivo. Por isso, a decisão judicial que
nega direito ao benefício só preserva sua eficácia enquanto se conservar a mesma
situação de fato que a tiver motivado. Trata-se de julgamento rebus sic stantibus.

Assim, havendo alteração do quadro clínico da autora após a realização do exame
pericial, a aferição de eventual agravamento do quadro clínico e de eventual
modificação da situação de fato pressupõe novo e prévio requerimento
administrativo.

Acato, portanto, a conclusão do laudo médico judicial, por entender que o mesmo,
além de confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi realizado de forma
regular e com profissional com capacidade técnica para apreciar as patologias
apresentadas.

Desta forma, não tendo sido constatada a incapacidade laboral alegada na peça de
ingresso, inviável a concessão do benefício postulado, nada restando ao Juízo
senão afastar a pretensão autoral.   ...

É o relatório.

VOTO
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1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 1/7/1974
Trabalho/Atividade habitual trabalhador rural
Escolaridade 2ª série
 
 
Doença e/ou lesão

ev. 1 - K40.3 - hérnia inguinal unilateral ou não especificada, com
obstrução sem gangrena 
 
ev. 18 - Periciando portador de hérnia inguinal incisional à direita,
em aguardo de cirurgia.

2.    Com a inicial veio apenas 1 laudo, informando qeu o autor aguardava cirurgia
para tratar hérnia inguinal e precisava ficar afastado de suas atividades laborais
(ev.1-exmmed10, pag2).

Tal laudo é lacônico.

O item 6 do laudo pericial indicou de forma acurada o exame físico realizado, com
base no qual lastreou sua conclusão.

A irresignação recursal é genérica. Indica-se que para o autor é dificultoso a
realização de atividade laborativa e atividades que necessitem andar por muito
tempo, alcançar objetos, agachar, e ficar por períodos prolongados sentado. Não
obstante, o recurso não aponta elementos de prova que lastreiam tal afirmação e com
base nos quais seria viável excluir a conclusão do perito. Com base no laudo de
médico assistente acima indicado (acostado à inicial) é inviável excluir a conclusão
do perito.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551197v3 e do código CRC
4bf875f4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000660-05.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCIENE MERLO DA CRUZ CORREA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...   A incapacidade laborativa do recorrente está comprovada, em que
pese a MM Juíza “a quo” ter proferido sua sentença denegatória se
atendo principalmente ao teor do laudo pericial juntado ao evento nº
20, alegando para tanto a ausência de incapacidade definitiva da
recorrente. Importante frisar que os Autos fora instruído com
documentos que comprovam a incapacidade, conforme consta do
Laudo de evento nº 01 LAUDO6, evento nº 11 LAUDO2, evento nº 29
VÍDEO1, os quais dão conta das múltiplas complicações suportadas
pela recorrente. Sendo assim, é inquestionável sua incapacidade
laboral. 

A Autora é trabalhadora rural, com 46 anos de idade, com baixa
escolaridade, detentora de SÍNDROME DE PARKINSON – ATAXIA,
com alta intensidade de sequela (tremor) e dores constantes,
resultando na limitação da mobilidade e da força física, mas que no
entendimento da perita nomeada, se encontra apta ao labor. (...)

Restou assentado que a recorrente se encontra há 03 (três) anos
afastada de seu labor. Tem-se a ausência de cura e permanência dos
sintomas e das sequelas da doença (PARKINSON) – que independe até
de carência para concessão do referido benefício pleiteado. Em que
pese reconhecer a existência de todas estas moléstias, a Ilustre Perita
concluiu no quesito “f” da recorrente que: 
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f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta,
descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

R: Não. 

Apesar do diagnóstico, não existem limitações funcionais. O
Magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC/15),
se existentes outros elementos nos autos aptos a formarem seu
convencimento, conforme vem decidindo o STJ:  (...) 

Assim, pode o juízo concluir pela incapacidade do segurado para
exercer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela
capacidade, se existentes outras provas nos autos aptas à formação do
seu convencimento, hipótese ocorrente in casu. Diversos são os
Laudos Médicos acostados aos autos, do qual deles é mister frisarmos
o de evento nº 1 LAUDO6, fls. 01, o qual assevera que: 

“SÍNDROME DE PARKINSON – ATAXIA, SEM CONDIÇÃO
LABORATIVA.” 

E o de evento nº 11, fls. 01, o qual assevera que: 

“PACIENTE DE 45 ANOS DE IDADE É PORTADORA DE TREMOR
ESSENCIAL E TRANSTORNO DE ANSIEDADE.” 

Além do vídeo acostado ao evento nº 29, onde é possível verificar com
clareza o grau elevado de dificuldade para o labor canpesino por
parte da recorrente – o que se pode denotar que a sua realidade fática
destoa totalmente do que afirmado genericamente no laudo judicial de
evento nº 20 , que não coube nem mesmo analisar os Laudos Médicos
acostados junto à exordial. A recorrente afirma que ficou 04 minutos
na sala pericial, sem nenhum tipo de exame detalhado por parte do
expert nomeado. 

Como que uma mulher afastada de seu labor, sem ganhos financeiros
à mais de 03 (três) anos, subsistirá à boa sorte da vida? Sem o
auxíliodoença, o sustento do seu grupo familiar fica comprometido, já
que a parte autora não possui mais a mínima condição de trabalho.
(...) 

É o relatório.
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VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 5/7/1975
Trabalho/Atividade habitual trabalhador rural
Escolaridade fundamental incompleto
Doença e/ou lesão ev. 20 - "A autora é portadora de tremor essencial (CID-10 G25.0)

associado a transtorno de ansiedade generalizado (CID-10 F41.1)."

2.  A perícia judicial diagnosticou que a autora é portadora de tremor essencial
(CID-10 G25.0) associado a transtorno de ansiedade generalizado.

A perita afirmou que não há incapacidade:  Não. Apesar do diagnóstico, não existem
limitações funcionais (ev.20, resposta f)

A perita apontou o seguinte exame do estado físico e mental:

Exame clínico pericial evidenciando estado de vigília, consciência
preservada, orientação no tempo e no espaço, sem transtorno de
linguagem, raciocínio lógico, juízo crítico, pensamento com fluxo e
conteúdo preservados, afeto congruente e sem déficit cognitivo. Sem
déficit motor. Marcha atípica. Equilíbrio preservado.
Eudiadodocinética. Presença de tremor de média amplitude
envolvendo a região cefálica.

O laudo está devidamente fundamentado. A perita apontou, de forma suficiente, o
exame que lastreou a sua conclusão.

3. O recurso apontou 2 laudos médicos. O 1º está em evento1-laudo6, cujo teor é o
seguinte;

“REFERE A SRA LUCIENE M. DA CRUZ, 45 ANOS, EM TTO. C/ SIND.
PARKINSO G 20.0, ATAXIA  SEM CONDIÇÃO LABORATIVA"

O laudo é lacônico. Não se apontou o exame realizado. E, pela sua dicção, não há
como saber se a asserção da inexistência da capacidade laborativa é uma conclusão
do médico ou uma afirmação da paciente.

O 2º laudo indicado no recurso está em evento 11 e tem o seguinte teor: 
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“Paciente de 45 anos de idade é portadora de tremor essencial e
transtorno de ansiedade. em uso dos medicamentos ... e ...."

Não há conclusão sobre incapacidade laboral. Não se apontou exame realizado.

É inviável, a partir de tais elementos, excluir a conclusão da perita judicial.

4. Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551688v5 e do código CRC
9eee7a0a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:38:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001372-29.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANDRA SOUZA LEAL REIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 23/5/1981
Trabalho/Atividade habitual ev. 1 - autônoma. 

ev . 37 - cabeleireira
Escolaridade superior completo (serviço social)
Doença e/ou lesão ev. 37 - "A autora é portadora de síndrome de Melkersson-Rosenthal

(CID-10 G51.2) diagnosticada em Julho de 2019 caracterizada por
edema de face, paralisia facial periférica bilateral de caráter
recorrente e língua plicata agravada por hemiespasmo facial e
pseudotumor cerebral com estenose de seios transversos, sela vazia e
papiledema bilateral. Atualmente, aguarda definição de tratamento
cirúrgico para descompressão dos nervos faciais bilateralmente e
monitoração clínica do quadro de hipertensão intracraniana
idiopática."

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 20/5/11 a 5/3/20.

3.  O INSS cessou o benefício que a autora vinha recebendo há anos com base na
seguinte motivação (exame do dia 5/3/20, ev.13-out5):

...   BOM ESTADO GERAL, SEM ALTERAÇÃO PSIQUICA. APRESENTA
DESVIODE COMISSURA LABIAL. PARA DIREITA, DISCRETA PTOSE A
DIREITA, MANTEM LINHAS DE EXPRESSÃO EM FRONTE. SEM ALTERAÇÃO
EM HEMIFACE ESQUERDA, BOA ABERTURA BUCAL. FISSURAS EM LINGUA.
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SEM ALTERAÇÃO DA FALA,CONVERSAÇÃO EM TOM HABITUAL. SEM
ALTERAÇÃO DE FORÇA E TROFISMO NOS 4 MEMBROS CONSIDERANDO
ATIVIDADE DA SEGURADA, EXAME FISICO, DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA E HISTORICO DO SABI. TRATA-SE DE PARALISIA FACIAL SEM
PREJUIZO GLOBAL E SEM IMPEDITIVOS A FUNÇÃO QUE DECLARA
EXERCER. FUNÇÃO HABITUAL DEMONSTRADA PELA CTPS DE AUXILIAR
DE ESCRITORIO E AINDA APRESENTA ENSINO SUPERIOR COMPLETO.
PATOLOGIA COMPATIVEL COM FUNÇÕES QUE JA EXERCEU E ENSINO
SUPERIOR QUE PODE ATUAR. DCB= DRE

No recurso, alegou-se o que segue:

Primeira consideração: PROFISSÃO DA AUTORA – É mencionado
no laudo, que a autora é cabeleireira, inclusive com a descrição do
tipo de atividade realizada. No entanto, a Srª Sandra sustenta
categoricamente que tal informação não foi por ela declarada no ato
pericial, nem mesmo consta nos autos qualquer informação neste
sentido. Aliás, a médica perita sequer perguntou à autora se exercia
alguma atividade. Veja que no histórico de perícias realizadas pelo
INSS (EVENTO13) em nenhuma delas é mencionada esta profissão da
autora. Pergunta-se: onde se buscou essa afirmativa? Veja que no
laudo, a douta médica afirma que para a função de cabeleireira, a
doença da autora não limita os movimentos. Ora, a perita afirma que
para esta função não há limitação. Mas a autora é cabeleireira? Onde
consta tal informação?

O recurso não informa a profissão da autora.

A inicial diz que ela seria autônoma (ev.1, pag.2).

Analisando o CNIS da autora, afere-se que tanto a informação contida na inicial
sobre a profissão da autora quanto a contida no laudo pericial são falsas.

A autora nunca contribuiu como autônoma; apenas como empregada nas seguintes
funções (evento 13-out2):

i) auxiliar de escritorio, em geral (em 4 vínculos);

ii) embalador a mão;

iii) desenhista técnico.
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O laudo pericial apresenta adequada fundamentação quanto ao estado físico da
autora. Contudo, analisou a questão sob o enfoque da atividade de cabeleireira (ev.
37, item f).

4. Na perícia judicial, não se fez análise do quadro da autora tendo em vista as
profissões que exerceu; mas outra, que nunca exerceu. Com efeito, não posso supor
tenha sido a autora cabeleireira (como disse a perita) em caso no qual não
houve recolhimentos como autônomo; no qual nada a respeito foi dito pelos peritos
do INSS; e no qual a parte, no recurso, alega nunca ter desempenhado tal profissão.

5. De todo o modo, espera-se que haja, na inicial, a correta identificação da profissão
ou atividade habitual da autora, visto que é elemento necessário para constatar se a
mesma possui o direito que alega ter. No caso, não houve a correta identificação.

Não obstante isso, o quadro antes indicado (item 4) revela cerceamento de defesa.

6.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença.

O Juízo a quo deverá FACULTAR à parte autora a realização de NOVA prova
pericial (caso o autor não compareça e não justifique, caberá julgar como entender
cabível), a ser realizada por outro perito.

No ato pericial, o autor deverá exibir ao perito os documentos médicos de que
dispõe. Inclusive lhe cabe levar ao ato pericial sua CTPS, a fim de que o perito se
certifique de suas atividades laborais pretéritas. Trata-se de ônus probatório seu. 

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. Sem honorários e sem custas.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001549528v6 e do código CRC
a946f254. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029309-20.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANAINA FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar AUXÍLIO-DOENÇA retroativos ao período de 9/11/2020 a 29/6/2021.

Em seu recurso, o INSS alegou que conforme dados do CNIS, o último vínculo
empregatício do recorrido encerrou-se em 09/2003; logo, no dia 16/11/2004, houve a
perda da qualidade de segurado da parte autora. Alegou, também, que: 

"... nos termos do art. 71, da Instrução Normativa INSS/PRES
77/2015, a reclamatória trabalhista transitada em julgado restringe-se
à garantia dos direitos trabalhistas e, por si só, não produz efeitos
para fins previdenciários. Para a contagem do tempo de contribuição
e o reconhecimento de direitos para os fins previstos no RGPS, deve
ser apresentado início de prova material da relação trabalhista,
constituída de documentos contemporâneos juntados ao processo
judicial trabalhista que possibilitassem a comprovação dos fatos
alegados, o que no entanto não ocorreu. (...)

Desse modo, em face da não apresentação de início de prova material
da relação trabalhista, constituída de documentos contemporâneos
juntados ao processo judicial trabalhista que possibilitem a
comprovação dos fatos alegados, não é possível o reconhecimento
para fins previdenciários do tempo de serviço/contribuição, constante
no acordo homologado pela sentença trabalhista juntada aos autos. 

Por outro lado, caso se considere válido o referido vínculo
empregatício, concluise que houve o reingresso do autor no RGPS já
portador da doença incapacitante, o inviabiliza a concessão de
aposentadoria por invalidez, ...
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É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 21/12/1973
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de cozinha 
Escolaridade superior incompleto
Doença e/ou lesão dor lombar baixa, crônica

2.  A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... O requerimento administrativo de auxílio-doença NB
31/632.879.802-8, formulado em 9/11/2020, foi indeferido porque a
perícia médica administrativa não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO7).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, confirmou
quadro pregresso de compressão radicular, mas negou sinais clínicos
dela na data da perícia. Concluiu que a autora possui aptidão para
exercer a atividade habitual de auxiliar de cozinha. Estimou que a
autora esteve incapacitada para o trabalho pelo período de até seis
meses, a partir de dezembro/2020.

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial
(evento 39).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 40, PET1). Alegou que
"realizou nova avaliação médica, com o Dr. GUILHERME GALITO
HENRIQUES, CRM 10648, sendo solicitado auxilio doença para
reabilitação física" (evento 40_PET1). A autora exibiu laudo médico
datado de 24/6/2021 solicitando auxílio-doença para reabilitação
física (evento 40_LAUDO2).

O perito examinou a autora em 29/6/2021 (evento 21), cinco dias após
a data do laudo médico mais recente exibido pela autora. O perito
confirmou que na data da perícia a incapacidade para o trabalho
estava cessada. Estimou que a autora esteve incapacitada para o
trabalho pelo período de seis meses, a partir de dezembro/2020
(quesito 10). Há laudo médico atestando lombalgia crônica em
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setembro/2020 (evento 1_LAUDO14) e em
novembro/2020 (evento 1_LAUDO15). Aqueles laudos médicos
antigos convergem com a avaliação do laudo pericial. Na data do
requerimento administrativo, em 9/11/2020, a autora estava
incapacitada para o trabalho. 

Em contrapartida, o laudo médico que em junho/2021 recomenda
manutenção do auxílio-doença para reabilitação física diverge do
laudo pericial. O laudo médico não vincula a perícia judicial. O laudo
médico equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que
eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do
parecer do perito do juízo. De acordo com o Enunciado nº 8 das
Turmas Recursais do Espírito Santo, “o laudo médico particular é
prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o
particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não lhe cabe
averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas
acreditar (esta é a base da relação médico-paciente), fazendo o
diagnóstico e propondo o tratamento que considere mais indicado. Já
o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa de
doença incapacitante é verdadeira. Ficou provada a inexistência de
incapacidade para o trabalho na data da perícia judicial, em
29/6/2021.

Na data de início de incapacidade, a autora mantinha qualidade de
segurada e havia cumprido a carência. O extrato do CNIS registra
contribuição previdenciária para o INSS somente até setembro/2003
(evento 7, OUT2):

No entanto, a autora exibiu cópia da CTPS com registro de vínculo
empregatício na função de auxiliar de cozinha no período de
5/12/2017 a 28/1/2020 (evento 13, CTPS2). Esse vínculo empregatício
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foi reconhecido por sentença trabalhista transitada em julgado em
16/10/2019 (evento 13, OUT3).

O vínculo de emprego não está cadastrado no CNIS. A ausência de
registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego
por outros meios de prova, conforme enunciado nº 49 das Turmas
Recursais do Espírito Santo: “A ausência de cadastro do vínculo de
emprego no CNIS não serve como prova contrária à veracidade da
anotação na CTPS”.

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
(art. 30, I, Lei nº 8.212/91). A omissão ou atraso da empresa em
cumprir essa obrigação não pode prejudicar o segurado empregado,
uma vez que este não tem nenhuma responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições. O art. 34, I, da Lei nº 8.213/91 dispõe
que no cálculo do valor da renda mensal do benefício serão
computados, para o segurado empregado os salários de contribuição
referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não
recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo
da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Por
isso, a falta ou atraso do recolhimento das contribuições do segurado
empregado não impede o reconhecimento do tempo de contribuição
correlato. Cabe à Receita Federal fiscalizar a empresa e cobrar
eventual dívida pelos meios adequados.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/632.879.802-8 desde a
data do requerimento administrativo, em 9/11/2020. Não tem direito a
aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

A autora tem direito aos proventos do auxílio-doença NB
31/632.879.802-8 retroativos ao período de 9/11/2020 a 29/6/2021.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o
INSS a pagar os proventos do auxílio-doença NB 31/632.879.802-8
retroativos ao período de 9/11/2020 a 29/6/2021.

4.  A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).
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5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551157v3 e do código CRC
3a98f6b4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001937-47.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOEMIA ALVES NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 23/9/1964
Trabalho/Atividade habitual servente
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão evento 15 - Bloqueio atrioventricular (I44.2), marcapasso definitivo

(Z.95) com episódio prévio de falha de captura e estimulação de loja.

2.  A perícia judicial reconheceu haver doença; mas refutou a configuração de
incapacidade, com base no seguinte exame físico:

e) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o
exercício do último trabalho/atividade habitual?

Não. Autora com bloqueio atrioventricular resolvido com implante de marcapasso,
compensada, última avaliação eletrônica do marcapasso mostrando dispositivo
normofuncionante, estando apta, portanto, para o exercício da atividade habitual.

3. No recurso alegou-se que:

convém ressaltar que as atividades de SERVENTE (CNAE 8121), de acordo com a
NTEP, estão atreladas a doença que a segurada enfrenta (CID10 I44.2), conforme
próprio laudo médico. ... Logo a afirmação do expert de que o autor está capaz,
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uma vez que sua função não exige sobrecarga nos ombros é leviana, uma vez que a
PROPRIA LEGISLAÇÃO demonstra a INCOMPATIBILIDADE entre função e
patologia suportada.

Para ter direito ao  auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao
segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha
causado alterações morfopsicofisiológicas que impeçam o desempenho das funções
específicas de uma atividade ou ocupação. Somente o médico detém conhecimentos
técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o segurado para o
trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no laudo
pericial.

4. No recurso alegou-se que:

Afigura-se, no caso epigrafado, a “invalidez social” referida na obra acima
transcrita, de modo que é muito improvável a recuperação do quadro de saúde da
Autora, menos provável ainda o seu retorno ao trabalho.

Ocorre que não se detectou incapacidade parcial, que é a situação na qual tais
condições devem ser avaliadas (súmula 47 da TNU).

Ao revés, o laudo pericial afirmou inexistir incapacidade.

Em casos tais, não há que se falar em análise das condições pessoais e sociais da
parte autora, a teor do entendimento consolidado na súmula 77 da TNU:

O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

5. No recurso alegou-se que:

Importante frisar que no campo previdenciário deve prevalecer o princípio do in
dubio pro misero, ou seja, HAVENDO DÚVIDA, QUE SE JULGUE O FEITO DE
MANEIRA FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE: o Recorrente.

Não há que se falar na incidência desse princípio, uma vez que o teor da prova não
deu margem à configuração de dúvida.

6.     Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
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pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551182v4 e do código CRC
259881f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002563-37.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MATHIAS DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA desde a data do indeferimento
administrativo (08/04/2019, Evento 1), com DCB em 27/05/2021.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a
parte autora aduziu o que segue:

...  A data da cessação do benefício previdenciário em 31/08/2018 fora
indevido, como consta no laudo pericial a doença existe há cinco anos,
descompensada pelo menos há dois anos. Ou seja, na data da cessação
persistia o quadro gravíssimo da autora, que culminou no tratamento
cirúrgico em 2020. Todavia examina-se pelos laudos que em
04/07/2018 ela também havia passado por outra revascularização
(mesma técnica cirúrgica de 2020), e sendo cessado seu benefício
apenas um mês depois. Vejamos.   ...

 

 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 14/10/1957 
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Trabalho/Atividade habitual costureira
Escolaridade primeiro grau incompleto
Doença e/ou lesão ev. 55 - A autora apresenta doença arterial obstrutiva periférica

(membros inferiores). CID I70.2. Doença relacionada com
dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial entre
outros.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 02/08/2018 a 31/10/2018.

Na inicial pediu a concessão de benefício por incapacidade requerido em beneficio
requerido em 08/04/2019.

No recurso pediu "o pagamento dos valores retroativos desde a data da cessação
administrativa".

É inviável retroagir o pagamento à DCB ocorrida em 31/10/18, visto que a inicial
pediu a concessão com termo inicial em 8/4/19; que coincide com o marco inicial
fixado na sentença.

Resta aferir o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

3. O recurso afima o seguinte:

 ...  Ademais, cumpre ressaltar que após o tratamento cirúrgico,
persiste quadro de dor e demais limitações físicas, mesmo fazendo a
terapia para recuperação este é por tempo indefinido e apresentando
sintomas multifatoriais. ...

A idade avançada, atualmente com 63 anos de idade, baixa
escolaridade e a patologia grave que a Autora apresenta com
dificuldade de até mesmo caminhar, dificulta em demasia a profissão
que exerceu durante toda a vida como costureira. Destaca-se que com a
idade de 60 anos a autora em 2 anos já passou por duas cirurgias
vasculares e está fazendo tratamento que apesar de aparente melhora é
de tratamento indefinido, sendo que permanecem sequelas definitivas
impassíveis de melhora ou cura. No que tange ao tratamento que é
realizado pelo SUS encontram-se suspensos desde o inicio da
pandemia até o presente momento, por isso reitera que os seis meses
que o perito sugeriu foge da realidade atual. Cogitar a reinserção
dessa pessoa no emprego atual ou em quaisquer outros é privá-la de
sua dignidade humana, pois jamais recuperará o vigor necessário
laboral. Por isso a requerente pleita pela aposentadora por invalidez,
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pois com sua idade avançada não tem qualquer condição de voltar ao
mercado de trabalho, não tem a saúde estabilizada até o momento e
nem mesmo reabilitar-se. ...

4.   O recurso indica vários elementos de fato que configuram o que se convencionou
denominar condições pessoais e sociais (idade, escolaridade etc.).

Ocorre que não se detectou incapacidade parcial, que é a situação na qual tais
condições devem ser avaliadas (súmula 47 da TNU).

Ao revés, o laudo pericial afirmou existir incapacidade temporária.  

A perícia ocorreu em 27/11/20 e estimou prazo de recuperação em seis meses. 

O laudo está adequadamente fundamentado, como se afere das respostas aos
quesitos e e f:

e) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a)
para o exercício do último trabalho/atividade habitual? 

R: A autora apresentava quadro descompensado em janeiro de 2020,
quando foi submetida a tratamento cirúrgico (angioplastia e
revascularização de artéria femoral direita), e durante o exame
pericial apresenta pulsos distais palpáveis e fluxo arterial satisfatório
ao dopler de ondas contínuas realizado durante o exame pericial.
Desta forma verifica-se melhora importante do quadro arterial após o
tratamento, porem mantendo quadro de dor, que pode ter origem
multifatorial, não somente pelo quadro vascular. Assim verifica-se
limitação temporária para sua atividade habitual, devendo manter o
acompanhamento médico e reavaliação periódica do procedimento
cirúrgico, podendo haver recuperação de sua capacidade laboral em
um prazo aproximado de 06 meses, caso mantenha o tratamento
regular e continue apresentando evolução favorável como mostrado
até o momento da avaliação pericial. 

f) Sendo positiva a resposta do quesito anterior, a limitação do(a)
periciando(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou
total? 

R: Sua limitação é de natureza temporária e total, desde que mantenha
tratamento e acompanhamento regular após o tratamento cirúrgico
realizado em janeiro de 2020.
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Em casos tais - de incapacidade é temporária -, não é o caso de analisar-se se as
condições pessoais e sociais ensejariam a aposentadoria por invalidez, como se
pretende no recurso.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551391v5 e do código CRC
c8b713e7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005265-97.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JANIA CELIA GIRELI DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA relativo ao período de 08/02/2019 (DIB) a
07/04/2019 (DCB).

Pretende a parte autora, no recurso, "que a sentença seja reformada e que a Autora
seja encaminhado para a reabilitação e que após a submissão do processo de
reabilitação o INSS seja compelido a implantar o Auxilio Acidente para a Autora."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 19/9/1958
Trabalho/Atividade habitual salgadeira
Escolaridade fundamental completo
Doença e/ou lesão  

2.   Segurado contribuinte individual (autônomo): inviabilidade de concessão de
auxílio-acidente.

A autora recolhe contribuições como contribuinte individual (ev.14-out2), o que é
convergente com a profissão que declarou na inicial, qual seja, salgadeira (ev.1)

Registro que o auxílio-acidente não é devido ao contribuinte individual (artigo 18, §
1º, LBPS). 
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A rigor, o pedido de concessão de auxílio-acidente feito por contribuinte
individual deve ser julgado improcedente, ainda que a perícia conclua haver
limitação para a atividade habitual.

Nesse sentido já decidiu a TNU:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 201. PREVIDENCIÁRIO.
EXTENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
TRATAMENTO ADEQUADO PELA LEGISLAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. QUESTÃO TRATADA PELO E. STF COMO
INFRACONSTITUCIONAL, PELO QUE NÃO SE APLICA A SÚMULA 86/TNU.
PRECEDENTES. 2. A ANÁLISE DE TRATAMENTO DESIGUAL QUE POSSA
REPRESENTAR LESÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE PARTE DA
AVERIGUAÇÃO SE O FATOR DE DISCRÍMEN ELEITO PELO LEGISLADOR
POSSUI RAZOABILIDADE À VISTA DOS DEMAIS INTERESSES
CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS, VOLTANDO-SE, EM ÚLTIMA
ANÁLISE, À CONCRETIZAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. 3. O
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL POSSUI REGIME DE TRABALHO DISTINTO
DAQUELE EXERCIDO PELO EMPREGADO, AVULSO, EMPREGADO
DOMÉSTICO E SEGURADO ESPECIAL, RAZÃO PELA QUAL O TRATAMENTO
DIFERENCIADO LEVADO A EFEITO PELO LEGISLADOR NÃO DESCURA DO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 4. PRECEDENTE DO E. STJ NO SENTIDO DE
SER INDEVIDO O BENEFÍCIO EM QUESTÃO AO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. 5. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, FIRMANDO-SE A
SEGUINTE TESE: O CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE, DIANTE DE EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. 
(TNU. PEDILEF nº 0002245-25.2016.4.03.6330. Data da publicação: 11/10/2019)

Logo, o pedido relativo à concessão de auxílio-acidente é improcedente.

3.  Reabilitação.

3.1.  O pedido de encaminhamento da autora à reabilitação supõe seja o INSS 
obrigado a pagar auxílio-doença.

A autora recebeu auxílio-doença de 08/04/2019 a 09/07/2019.

A sentença estendeu a concessão desse benefício de 08/02/2019 (DIB) a até
07/04/2019, que foi o dia anterior ao início da concessão administrativa.

Para tanto, a sentença anotou o seguinte:
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No que tange a preliminar alegada pelo INSS, registro que eventual inércia do
segurado em requerer a prorrogação do benefício administrativamente não pode
ser entendida como negativa do INSS. Nesse sentido, Enunciado nº 165 do
FONAJEF: "Ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a
falta de interesse processual equivalente à inexistência de requerimento
administrativo (Aprovado no XII FONAJEF)."

Analisando o NB 627.506.822-5, concedido em decorrência do trauma ocorrido em
04/2019, com DER em 08/04/2019 e DCB em 09/07/2019, verifico que sua
cessação se deu sem que houvesse pedido de prorrogação, já que a última perícia
administrativa ocoreu em 24/04/2019 (documento 2 do evento 14).

A ausência de pedido de prorrogação implica numa declaração implícita da autora
de que se encontrava apta na data de cessação prevista, 09/07/2019.

Ante o exposto, comprovada a incapacidade temporária pretérita, bem como os
demais requisitos necessários para a concessão do benefício (qualidade de
segurado e carência), reconheço o direito da autora ao auxílio-doença NB
31/626.771.424-5, desde 08/02/2019, data do trauma (DER em menos de 30 dias
da DII), devendo tal benefício ser pago até 07/04/2019 (véspera da concessão do
NB 627.506.822-5), em conformidade com a perícia judicial.

A DER ocorreu em 14/2/19. A DIB foi fixada em 8/2/19 porque essa foi a DII e
porque tal data se deu em espaço de tempo inferior a 30 dias desde a DER.

A DCB foi fixada em 9/7/19.

Não houve pedido de prorrogação.

A sentença, acertadamente, consignou que A ausência de pedido de prorrogação
implica numa declaração implícita da autora de que se encontrava apta na data de
cessação prevista, 09/07/2019.

Registro que, antes de concluir isso, a senteça apontou o enunciado 165 do
FONAJEF. 
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A rigor, essa parcela do pedido - extensão do benefício após a DCB - deveria ter sido
extinta sem julgamento do mérito.

De qualquer forma, foi essa a razão de decidir - ausência de pedido de prorrogação -
que inviabilizou a pretensão.

O recurso não a atacou.

Logo, não há como prover o pedido relativo à extensão do auxílio-doença e
encaminhamento da autora para reabilitação.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Contudo, com base no efeito
translativo, extingo sem julgamento do mérito o pedido de concessão de auxílio-
doença e encaminhamento da autora para reabilitação relativo ao período posterior à
DCB (após 9/7/19).

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a
exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001558633v5 e do código CRC
208e7ed7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:47 

5005265-97.2021.4.02.5001 500001558633 .V5 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 92



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 332/361

RECURSO CÍVEL Nº 5001477-03.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AURENICIA FARIA COELHO FLORENCIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

A razão de decidir foi a inexistência da qualidade de segurada quando da DII
(14/8/2020).

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Ilustre Desembargador, a r. sentença “EVENTO40” rejeita os pedidos
fundamentando-se na falta de qualidade de segurado, tendo em vista a
não comprovação dos requisitos para concessão do benefício por
incapacidade. 

Não obstante, a fundamentação da r. sentença se baseie no
“EVENTO34 OUT2”, mas, esclarece que neste mesmo documento,
restam comprovados a validação do cadastro único, ante a
comprovação de baixa renda. (...)

Outrossim, são controversos , conforme quadro abaixo, “períodos que
não podem ser avaliados”, em que desconsideram as contribuições
realizadas de 05/2017 a 04/2019, sob a justificativa de renda não
compatível. (...)

Importante mencionar, de acordo com o esposado acima, restam
comprovados os requisitos pertinentes para fins de reconhecimento de
segurado facultativo sem renda própria e pertencente à família de

5001477-03.2020.4.02.5004 500001551596 .V7 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 93



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 333/361

baixa renda. Portanto, é notório o ajuste do cadastro em 05/2017 pelo
período de 2 anos. Deste modo, a qualidade de segurado perdurará
até um ano após as contribuições. (...)

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 12/04/1967
 
 
Trabalho/Atividade habitual

ev. 1 - do lar 
 
ev. 20 - 
a) Profissão declarada – Vendedora autônoma ...  
f) Experiência laboral anterior – Do lar"

Escolaridade  quinto ano fundamental
Doença e/ou lesão Gonartrose Bilateral (M17.9). Espondilose (M47.9)

2.    A autora declarou ao perito ser vendedora autônoma.

Contudo, a inicial afirma que ela é do lar, e todos os recolhimentos vertidos desde
2012 foram na condição de facultativo de baixa renda (LC n.123). 

Apenas houve recolhimentos como contribuinte individual de 09/1986 a 11/1986 e
de 07/2009 a 11/2010. Ou seja: tais recolhimentos cessaram cerca de 10 anos antes
do ajuizamento da ação; e foram substituídos por recolhimentos na condição
de facultativo de baixa renda (LC n.123).

Logo, deve-se considerar que a autora é dona de casa; e não vendedora autônoma.

3. O perito apontou a profissão de vendedora autônoma e considerou a autora
incapaz para desempenhar essa profissão, tendo em vista haver "processo
inflamatório exacerbado." (ev.20, n. 6).  Tal limitação atingia os joelhos,
especialmente o direito. O perito detectou incapacidade temporária.

Um vendedor ambulante precisa caminhar boa parte do dia.

Uma dona de casa não tem tal necessidade. 

Logo, muito provavelmente a conclusão do laudo seria outra se considerada a
atividade de dona de casa; que é a atividade compatível com o recolhimento
efetivado pela autora.
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4.  Qualidade de segurada facultativa na DII.

4.1.   No evento 30 o Juízo a quo intimou a autora sobre o tema da qualidade de
segurada facultativa, tendo em vista o que detectara no documento de evento 18. Eis
o teor do despacho:

Processo convertido em diligência.

O Extrato de Dossiê Previdenciário juntado ao evento 18, out2,
demonstra que a autora realiza contribuições ao RGPS, na qualidade
de facultativo de baixa renda, desde 01/01/2012, tal com autoriza o
artigo 21, § 2º, II, b, da Lei n. 8.212/91.

Nessa linha, nos termos do artigo 21, §4º, da Lei n. 8.212/91, intime-se
a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos
comprovante de inscrição no CadÚnico.

Findo o prazo, conclusos.

A autora respondeu nos eventos 36 e 37.

4.2.    Na sentença, o Juízo a quo afirmou que, com base nos documentos juntados
em ev.36 e ev. 34, havia contribuições não validadas; e aplicou a tese fixada pela
TNU quando do julgamento do tema 181. Eis o que se afirmou na sentença:

... A este respeito, destaco entendimento firmado na tese 181 da TNU,
no julgamento do PEDILEF 0000513-43.2014.4.02.5154/RJ:

"A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições
previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea
"b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os
efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas
anteriormente."

Ademais, além de estar inscrito, o segurado facultativo de baixa renda
deve atualizar as informações constantes no CadÚnico pelo menos a
cada dois anos (artigo 55, XIII, d, da IN77/2015).

Com efeito, segundo o documento juntado ao evento 36, a autora está
inscrita no CadÚnico desde 13/03/2003, contudo, conforme as
informações contidas ao evento 34, out2, os seguintes períodos não

5001477-03.2020.4.02.5004 500001551596 .V7 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 93



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 335/361

foram considerados para efeitos de manutenção de qualidade de
segurado:

 

Nessa linha, combinando as informações do extrato de dossiê
previdenciário com as da tabela acima, é possível observar que não há
contribuições validadas.

Em especial, tendo em conta a DII fixada nestes autos (14/08/2020), a
autora não detinha a qualidade de segurada pois seu cadastro
encontrava-se expirado há cerca de um ano, fato comprovado pelos
documentos juntados ao evento 36.
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É de rigor a rejeição do pleito autoral. (...)"

4.3. Perceba-se que as contribuições de 05/2017 a 04/2019 estão validadas.

Sendo a DII em 14/8/20, a extensão do período de graça por até 24 meses
viabilizaria a concessão do benefício.

Ocorre que sendo a autora uma segurada facultativa, o período de graça é de 6
meses; e não cabe estendê-lo por conta de situação de desemprego involuntário visto
que segurado facultativo não tem emprego.

4.4.  Nota-se que a alteração do cadastro no Cadúnico somente foi procedida em
5/4/2021 (ev. 36); ou seja, depois da DII fixada e depois de proferido o despacho de
evento 30, proferido em 23/3/21, no qual a autora ser intimada para prestar
informações sobre tal inscrição.

4.5. Pelo exposto, não vejo como prover o recurso.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a
exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551596v7 e do código CRC
b6957e1c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002154-33.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDILENA ROSA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS PROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou "a
conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) NB
627.644.922-2, desde a data de entrada do requerimento (22/04/2019), convertendo
o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por
invalidez)...". Fixou-se a DIB da aposentadoria na data prolação sentença.

Em seu recurso, o INSS alegou que o laudo fixara incapacidade temporária. No
recurso consta o que segue:

...  A sentença acolheu o pedido e determinou concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir
da data de prolação da sentença, contrariando as conclusões periciais
do laudo, que atestou incapacidade laborativa apenas de
forma TEMPORÁRIA.

 (...)

O laudo do perito médico judicial, portanto, foi incisivo no sentido de
que o demandante não estaria acometido de doença que o
incapacitasse TOTAL e PERMANENTEMENTE para o exercício de
suas atividades laborais, MAS APENAS DE FORMA
TEMPORÁRIA, sendo devida a concessão do AUXÍLIO DOENÇA e
não a concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Diante do exposto, requer o INSS que seja dado provimento ao
presente recurso inominado, reformando a sentença nos termos da
argumentação supra para julgar improcedente o pedido.

É o relatório.

5002154-33.2020.4.02.5004 500001551705 .V4 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 94



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 338/361

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 9/5/1965 - 56 anos
Trabalho/Atividade habitual lavradora
Escolaridade primeiro ano fundamental
Doença e/ou lesão Artrite Reumatoide Soronegativa (M06.0). 

 Hipertensão Arterial (I10)

2.  O perito do juízo afirmou haver incapacidade temporária. Fixou a DII em 26/3/19
e estimou tempo de recuperação de 180 dias.

A perícia ocorreu em 6/11/20.

Considerando o que há no laudo, a incapacidade se estenderia de 26/3/19 até
6/5/2021 (180 dias após a perícia).

Trata-se de lapso temporal superior a 2 anos. Ocorre que não posso qualificar tal
incapacidade como de duração indefinida, visto que o perito do Juízo afirmou que a
autora havia cessado de utilizar os medicamentos para tratamento da artrite
reumatóide:

"... Não sabe informar quando deixou de trabalhar. Informa dor
generalizada, principalmente mãos e punhos. Há relatório de médico
assistente (reumatologista) datado de 26/03/2019 informando quadro
compatível com Artrite Reumatoide Soronegativa e lombalgia crônica.
Foram prescritos medicamentos para tratamento, porém a pericianda
parou o uso em 2018."   (ev.18, item V, pág.2).

3. Com a inicial veio apenas 1 laudo de médico assistente, de 26/3/19, que afirma
incapacidade, mas não a predica de definitiva.

Certamente o perito levou em consideração tal documento, visto que fixou a DII em
26/3/19; ou seja: na data em que tal laudo de médico assistente foi emitido.

4.    Nada há que demonstre incapacidade definitiva ou de duração indefinida.

A sentença teceu considerações sociais e pessoais (idade, instrução etc.) para
concluir ser devida a aposentadoria por invalidez. 

5002154-33.2020.4.02.5004 500001551705 .V4 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 94



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 339/361

Ocorre que não se detectou incapacidade parcial, que é a situação na qual tais
condições devem ser avaliadas (súmula 47 da TNU).

5. Logo, o recurso deve ser provido.

6.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para:

i) excluir a concessão de aposentadoria por invalidez.

ii) fixar que o pagamento do auxílio-doença  (NB 627.644.922-2) deve
ocorrer desde a DER (22/4/19) até o dia 6/5/2021 (DCB).

iii) REVOGAR A ATENCIPAÇÃO DE TUTELA. 

Intime-se o INSS para cessar o pagamento do benefício.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551705v4 e do código CRC
5a6feaa5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:38:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006212-54.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FLAVIANE RODRIGUES ROSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... Em sentença, a recorrente teve seu pedido negado sob a alegação
de haver capacidade para o trabalho, tendo em vista sentença de
processo anterior que havia determinado que o benefício deveria ser
mantido por 6 (seis) meses e que a recorrente reingressasse no
mercado de trabalho. Todavia, a sentença proferida merece reforma,
uma vez que baseada em um julgamento pretérito, visto que fora
comprovado nos presentes autos através de perícia médica que a
incapacidade da Autora permanece, é permanente e o dever de
reabilitação é do INSS e não da própria segurada que devido à doença
incapacitante teve que parar de exercer seu labor habitual de
lavradora. Ademais, para a concessão de aposentadoria por
incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), é necessário
que o julgador considere outros fatores e não somente a incapacidade
em si. No caso em tela, foi demonstrada a dificuldade que a
Recorrente teria em ser reabilitada para exercer função diversa da de
lavradora uma vez que reside com seu companheiro e filha, menor
impúbere, na zona rural, afastada da cidade, onde até mesmo o
transporte público só funciona em dois horários do dia, não tem
nenhum comércio na região, dificultando ainda mais a situação da
família. (...)
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Neste diapasão, o nobre julgador a quo não concedeu o
restabelecimento do auxílio doença, nem a sua conversão em
aposentadoria por invalidez, mesmo depois de todos os documentos
apresentados que comprovam a incapacidade permanente e os fatores
que prejudicam que a recorrente possa exercer uma função diversa.
Por fim, não soa justo nem razoável atribuir-se efeito a referida
sentença, sem o restabelecimento do benefício, eis que o recorrente
não pode retornar ao trabalho, pois permanece incapacitada, com
fortes dores, sem tratamento eficaz para a patologia que a acomete. É
necessária, ante todo o exposto, a reforma na sentença para conceder
o restabelecimento do auxílio doença (NB 31/620.335.687-9) à
recorrente desde a sua cessação, em 09.03.2021 e a sua conversão em
aposentadoria por incapacidade definitiva (aposentadoria por
invalidez). ...

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/3/1985
Trabalho/Atividade habitual lavradora
Escolaridade ensino médio completo
 
 
Doença e/ou lesão

ev. 16 - "paciente 36 anos, profissao agricultora , com historia de
ressecçao tumoral do antebraço direito devido tumor de celulas
gigantes – primeira cirurgia em 22/09/2017 . necessario nova
intervençao cirurgica em 07/12/2018 , e terceira cirurgia em
02/04/2020" 

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 31/8/17 a 9/3/2021.

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário e a
concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença julgou improcedente o pedido.

3.   A incapacidade definitiva para a função de lavradora restou comprovada no
laudo pericial. Sobre tal ponto, a sentença anotou o que segue:

In casu, em perícia realizada em 18/05/2021 (evento 16),
o perito nomeado pelo Juízo, médico ortopedista, confirmou
"SEQUELA DE RESSECÇAO TUMORAL DO ANTEBRAÇO
DIREITO"(quesito 2). 
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Eis o relato do quadro clínico da autora apresentado pelo perito
(quesito 3):

"PACIENTE APRESENTANDO CICATRIZ CIRURGICA DORSAL E VOLAR
DO ANTEBRAÇO, PUNHO E MAO DIREITA, COM LIMITAÇAO DE
AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO PUNHO ( TANTO FLEXAO
E EXTENSAO E PRONOSSUPINAÇAO ) , E DEFICIT DE FORÇA DA
MAO DIREITA , AUSENCIA DE CALOS EM MAOS."

Informou o expert que a autora apresenta "LIMITAÇOES COM
ATIVIDADES MANUAIS COM A MAO DIREITA" (quesito 7).

Em decorrência disto, o perito concluiu que a autora está
incapacitada para o desempenho de sua atividade laborativa habitual
de lavradeira, "DEVIDO GRAVE LIMITAÇOES DO MEMBRO
SUPERIOR DIREITO" (quesitos 6 e 8).

O perito fixou o início da incapacidade em 22/09/2017, "DATA DA
PRIMEIRA CIRURGIA E APÓS NÃO
OCORRENDO REABILITAÇAO", caracterizando-a como definitiva
para o labor habitual (quesitos 9-13).

Assegurou o perito que a autora tem condições de "REALIZAR
ATIVIDADES QUE NÃO DEMANDE TRABALHO REPETITIVO
COM A MAO DIREITA, OU QUE CARREGUE PESO" (quesito 15).

No evento 22 o INSS propôs acordo, que foi rejeitado pela parte
autora no evento 25 sob a alegação de que "não possui condições de
participar se programa de reabilitação uma vez se tratar de
agricultora, residir em zona rural afastada da zona urbana, onde não
possui comércio e somente dois horários de transporte público
passando na região, mesmo assim bem longe da residência da
mesma". (...)

Não obstante tal conclusão pericial, a sentença julgou o pedido improcedente tendo
em vista o que se decidira em ação precedente.

A sentença anterior - proferida nos autos n.º5019007-63.2019.4.02.5001/ES -
deliberou o seguinte:

"(...) Em decorrência disto, o perito concluiu que a autora está incapacitada para o
desempenho de sua atividade laborativa habitual de lavradeira, devido à
sobrecarga exigida do local (quesitos 6 e 7)
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O perito fixou o início da incapacidade em 07.12.2017, data da cirurgia,
caracterizando-a como definitiva para o labor habitual (quesitos 10, 11 e 13). 

Assegurou o perito que a autora tem condições de ser reabilitada para funções
compatíveis com sua escolaridade (ensino médio completo) e idade (34 anos), tais
como porteira, atendente e caixa (quesito 16). 

Tendo em mente tais conclusões periciais, entendo que a pretensão deduzida na
peça de ingresso merece ser parcialmente acolhida. 

Com efeito, ao contrário do que defendido pela parte autora, a análise do perito do
Juízo indicou que não há se falar em incapacidade definitiva para todo tipo de
atividade laborativa. 

Nesse ponto, convém assinalar que, na hipótese dos autos, a reabilitação
profissional se afigura dispensável, na medida em que impõe à segurada dispor de
seu tempo para realizar curso para o exercício de funções que não demandam
qualificação técnica específica, tais como aquelas mencionadas no laudo pericial
(quesito 16). 

(...)

Por todos estes fundamentos, em que pese o defendido pelas partes, entendo que a
autora faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença NB 620.335.687-9, desde a
DCB, em 12.08.2019, devendo tal benefício ser mantido pelo prazo de 06 (seis)
meses, prazo suficiente para que possa buscar no mercado de trabalho uma nova
atividade compatível com sua idade (35 anos), escolaridade (ensino médico
completo) e limitação funcional. 

Dispositivo: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e resolvo o
mérito da postulação (art. 487, inciso I, NCPC), para condenar o INSS a
restabelecer o auxílio-doença nº 620.335.687-9, desde 12.08.2019, mantendo-o
ativo pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data da reimplantação do benefício.

Essa sentença (autos n.º5019007-63.2019.4.02.5001/ES) foi proferida em 3/6/20.

Por força dessa sentença, tornou-se a pagar o auxílio-doença anterior (iniciado em
31/8/17), restabelecendo-o desde 12/8/19; e se o pagou até 9/3/21, sendo indeferido
o pedido de prorrogação (cf. ev.1-doc7).

4.  Eu divirjo da diretriz adotada na sentença proferida na ação precedente

Se se considerou a autora inapta, em definitivo, apra a função habitual (lavradora),
deveria ter sido encaminhada para reabilitação.
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Mas não foi isso o que se determinou. A sentença concedeu um "prazo de 06 (seis)
meses"; que considerou ser "... suficiente para que possa buscar no mercado de
trabalho uma nova atividade compatível com sua idade (35 anos), escolaridade
(ensino médico completo) e limitação funcional."

Ou seja: o Juízo, na sentença proferida na ação precedente, concedeu prazo para que
a autora pudesse encontrar nova função que fosse compatível com a limitação
funcional que portava.

5.     Nesta nova ação, pretende-se a "reativação benefício por incapacidade
temporária (auxílio doença)... a partir da data da cessação, ou seja, em 09.03.2021
e sua conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente..." (ev.1,
pág.11/12)

Ora: tal benefício foi pago até 9/3/21 por força da execução da sentença proferida na
ação precedente (autos n.º5019007-63.2019.4.02.5001/ES), que foi cumprida pelo
INSS em 3/1/21, como o afirma a própria petição inicial desta nova ação (ev.1,
pág.3).

A petição inicial, após informar o cumprimento da sentença proferida na ação
precedente e o indeferimento do pedido de prorrogação, afirmou o seguinte (pág.5):

"... Conclui-se, portanto, que a perícia do INSS atestou que a Autora
estaria apta para o trabalho rural naquela data, ou seja, atestou que
não existe incapacidade para o trabalho. Porém, a enfermidade que a
acomete a impede de exercer seu trabalho e a mesma não pode exercer
qualquer tipo de atividade, e mesmo assim, a perícia médica do INSS
não reconheceu o seu direito ao benefício previdenciário. Em razão
deste fato, não lhe assiste outra alternativa, senão recorrer às vias do
Poder Judiciário, para ver sanada tal injustiça. (...)"

Não se alegou fato novo.

Não se alegou agravamento do quadro.

Embora eu divirja da solução adotada na sentença proferida na ação precedente (eu
submeteria o caso ao regime do artigo 62 da LBPS), o fato é que a mesma transitou
em julgado.

Por conseguinte, sem qeu se alegue qualquer fato novo, um novo provimento que
determinasse a eventual continuidade do auxílio-doença ou a concessão de
aposentadoria por invalidez a partir da data mesma em que se encerrou o pagamento
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do benefício que fora pago com base na sentença proferida na ação n. 5019007-
63.2019.4.02.5001 teria o efeito de rescindir - ainda que indiretamente (por força de
nova ação) - a sentença anterior.

Isso ocorreria porque o que se pede é um comando que estenda a execução da
sentença da ação anterior (ação n.5019007-63.2019.4.02.5001), que transitou em
julgado.

O acolhimento da pretensão implicaria em vulnerar, ainda que de forma indireta, o
artigo 59 da Lei 9.099/95.

Em face de tal consideração processual, é inviável prover o recurso.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551804v9 e do código CRC
441d69dd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017209-96.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA DE OLIVEIRA THEODORO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a 
restabelecer o auxílio-doença NB 31/624.574.695-0 desde a cessação, em
10/12/2018, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 4/8/2021. 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

...  Inicialmente, destaca-se que o perito judicial expressamente apontou a
impossibilidade de determinação da DII, restando fixada na data da perícia,
conforme abaixo:

Vê-se, portanto, que a conclusão adotada na sentença contraria não somente o
parecer técnico dos peritos do INSS, como a própria conclusão do perito do juízo.
Como se verifica da análise do perito acima destacada, a partir do exame clínico
da parte Autora, não foi possível atestar incapacidade laborativa ao tempo da
cessação do benefício, ou seja, não foram constatados elementos que
permitam infirmar o ato administrativo do INSS.

A r. sentença, como já mencionado, determinou o restabelecimento do benefício
desde a cessação, desconsiderando as perícias administrativa e judicial, limitando
se a afirmar que na ocasião do benefício anterior tratava-se da mesma doença:

"O laudo pericial foi inconclusivo sobre a data de início de incapacidade. A lacuna
do laudo pericial pode ser suprida pelos laudos datados de 14/9/2018 (evento 18,
LAUDO7), 21/11/2018 (evento 1, LAUDO9), que atestavam quadro clínico
semelhante ao relatado pelo perito."
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Importante ressaltar que, no tocante à adotada presunção de continuidade do
estado incapacitante, não é aplicável ao caso concreto, haja vista que a natureza
da patologia admite oscilação entre períodos de melhora e piora (doença
ortopédica lombar) e o lapso temporal entre a DCB e a perícia judicial quebra a
referida presunção (mais de TRÊS ANOS entre os dois).

Ora, as perícias realizadas (administrativa e judicial) apresentam argumentação
sólida no sentido de ausência de incapacidade ao tempo da cessação do benefício.

O juízo menciona laudos particulares ANTERIORES à última perícia
administrativa para "preencher a lacuna" da ausência de fixação da DII pelo
perito, o que não merece prosperar.

Nunca é demais lembrar que a negativa administrativa é ato que goza de presunção
de veracidade e de legitimidade, eis que realizado por médicos do corpo de
servidores públicos federais da Autarquia, no exercício de suas atribuições e
especializados na seara pericial, voltada especificamente para identificar o correto
grau da repercussão clínica da doença na capacidade para o trabalho habitual.

Eventuais laudos dos médicos que acompanham a parte, cuja ótica é pura e
simplesmente da otimização do tratamento de seu paciente, não se prestam a
afastar as conclusões dos peritos do INSS e do Juízo. Isso porque os referidos
profissionais médicos, dentro de sua autonomia, não possuem qualquer
compromisso em sopesar a repercussão de eventual limitação física/psíquica, frente
à dinâmica e às condições de trabalho do seu assistido, diferentemente do
profissional investido na função de perito.

Assim, na DII fixada na data da perícia - em 04/08/2021 -, a recorrida não mais
ostentava qualidade de segurado da Previdência Social, tendo a qualidade de
segurado sido mantida apenas até 15/04/2020 (última contribuição
em 28/02/2019).
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 5/10/1957
Trabalho/Atividade habitual diarista
Escolaridade Ensino fundamental incompleto
Doença e/ou lesão Espondilo discopatia degenerativa da coluna lombar com

espondilo listese de grau I entre L5-S1

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 28/8/18 a 10/12/18.

A sentença condenou o INSS a  restabelecer tal benefício desde a cessação, em
10/12/2018, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 4/8/2021. 

O perito não fixou a DII.

O INSS alega deve ser ela fixada no laudo pericial, quando a autora não mais seria
segurada.

A sentença baseou-se em 2 laudos médicos para determinar o restabelecimento do
benefício desde a DCB; eis o que nela se afirma sobre esse ponto:

... O perito examinou a autora em 4/8/2021 (evento 10) e se eximiu de
estimar a data do início da incapacidade (quesito 9). O perito do juízo
não confirmou, mas também não negou incapacidade para o trabalho
desde a data de cessação do auxílio-doença, em 2018. O
laudo pericial foi inconclusivo sobre a data de início de
incapacidade. A lacuna do laudo pericial pode ser suprida pelos
laudos datados de 14/9/2018 (evento 18, LAUDO7), 21/11/2018
(evento 1, LAUDO9), que atestavam quadro clínico semelhante ao
relatado pelo perito. São admissíveis como fonte de prova
complementar os laudos de médico assistente que sejam
contemporâneos ao momento da cessação do benefício e que revelem
dados convergentes com o laudo pericial. 

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB
31/624.574.695-0 desde a cessação, em 10/12/2018, com sua
conversão em aposentadoria por invalidez desde o exame pericial, em
4/8/2021.

3.  A DCB ocorreu em 10/12/18.
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A ação foi proposta em 27/5/21. 

A perícia judicial ocorreu em 4/8/21; ou seja: 2 anos e 8 meses após a DCB. Não
havendo fixação da DII, a sentença pautou-se em documentos médicos emitidos em
14/9/18 e em 21/11/18 para suprir a lacuna do laudo.

Tais documentos foram emitidos antes da DCB. Como regra geral, os laudos de
médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que
o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício. Podem
até se prestar a esse desiderato quando afirmam que há incapacidade definitiva;
contudo, não foi o que ocorreu com esses dois laudos, que foram inespecíficos a
respeito da duração da incapacidade que afirmavam existir.

Logo, tais documentos não se prestam para concluir que a incapacidade reconhecida
pelo perito quando da perícia - ocorrida em 4/8/21 - já existia em dezembro de 2018.

4. Há laudo emitido em 28/8/18, devidamente fundamentado, mas que também não
afirma haver incapacidade definitiva (ev.1-laudo8). Tal laudo certamente foi
utilizado quando da concessão do benefício referido, que perdurou de 28/8/18 a
10/12/18. Quanto a ele, repriso o que afirmei no item anterior.

5.  Há documento médico afirmando incapacidade emitido em 27/5/21 (ev.18-
laudo8). Logo, é viável fixar a DII nessa data (maio de 2021).

Ocorre que a última contribuição da autora ocorreu em 02/2019. Em maio de 2021
ela não ostentava a qualidade de segurada.

Por conseguinte, o recurso deve ser provido, já que em tal DII (maio de 2021) a
autora não ostentava a qualidade de segurada.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são
devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Intime-se a agência incumbida de
cumprir ordens judiciais, a fim de que proceda à cessação do pagamento do
benefício.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551242v6 e do código CRC
66ea8586. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013925-80.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADEMILSON LOUREIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

 

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
restabelecer o auxílio-doença NB 31/632.224.195-1 desde a cessação, em
5/1/2021, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 9/7/2021.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A aposentadoria por invalidez, portanto, exige a comprovação dos
seguintes requisitos: 1. qualidade de segurado, 2. cumprimento da
carência e 3. comprovação da incapacidade DEFINITIVA para todo
e qualquer trabalho que garanta a subsistência do segurado.

De fato, a perícia judicial atestou que a incapacidade é de
DURAÇÃO INDEFINIDA, logo, não afastou por completo a
possibilidade de recuperação ou mesmo de reabilitação.

Ora, se a incapacidade é de DURAÇÃO INDEFINIDA, não há que
se falar em INCAPACIDADE DEFINITIVA, nem em aposentadoria
por invalidez.

Ausente a incapacidade total e definitiva para o trabalho, ou seja,
para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa, de forma
permanente; NÃO estão preenchidos os requisitos para concessão da
aposentadoria por invalidez.

É o relatório.
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VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 24/11/71
Trabalho/Atividade habitual Motorista de caminhão
Escolaridade 6ª série
Doença e/ou lesão Dispnéico Presença de cicatriz em região cervical (traqueostomia)

Porta laudos médicos que citam paracococidioidomicose disseminada
de difícil controle com grave comprometimento pulmonar.

2.  O perito afirmou que a incapacidade que o autor porta é de duração indefinida.

A sentença, sob tal enfoque, registrou o que segue:

... O perito informou que não é possível estimar qual o tempo e qual o
eventual tratamento necessário para que o autor se recupere e tenha
condições de voltar a exercer sua atividade habitual. A incapacidade
de duração indefinida, por não ter perspectiva iminente e segura de
cessação, deve ser equiparada à incapacidade definitiva, sem
embargo de futura perícia médica do INSS revisar o quadro clínico e
constatar a cessação da incapacidade.  ...

3. Nada há a reparar na sentença.

Registro que a tese recursal do INSS - no sentido de que se deveria conceder
auxílio-doença (e não aposentadoria por invalidez) em casos de incapacidade de
duração indefinida - é contrária à diretriz adotada pelo próprio setor pericial do
mesmo INSS.

Com efeito, o Manual de Perícia Médica da Previdência Social afirma que a
incapacidade de duração indefinida justifica a concessão de aposentadoria por
invalidez:

4.2.2 – Quanto à duração a incapacidade laborativa pode ser
temporária ou de duração indefinida a) considera-se temporária a
incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro de
prazo previsível; b) a incapacidade indefinida é aquela insuscetível
de alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e
reabilitação disponíveis à época. 
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4.2.3 – Quanto à profissão a incapacidade laborativa pode ser: a)
uniprofissional – aquela em que o impedimento alcança apenas uma
atividade específica; b) multiprofissional – aquela em que o
impedimento abrange diversas atividades profissionais; c)
omniprofissional – aquela que implica a impossibilidade do
desempenho de toda e qualquer atividade laborativa, sendo conceito
essencialmente teórico, salvo quando em caráter transitório. 

4.3 – A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade
laborativa total, indefinida e multiprofissional, insuscetível de
recuperação ou reabilitação profissional, que corresponde à
incapacidade geral de ganho, em conseqüência de doença ou acidente.

Logo, não é o caso de excluir a concessão da aposentadoria por invalidez, mas de
manter a sentença por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559668v4 e do código CRC
988691f3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005004-35.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCILIA SANTOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"... conceder ... auxílio-doença à parte autora com DIB na DER, em 09/03/2017...
até o prazo de 12 meses contados da data da perícia judicial, em 13/04/2021, findo
o qual o auxílio doença deverá ser convertido em auxílio acidente,..."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 5/7/1991
Trabalho/Atividade habitual ev. 1 : auxiliar de vendas
Escolaridade  ENSINO MEDIO COMPLETO
Doença e/ou lesão SEQUELA DE FRATURA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO

COM AMPUTAÇAO

2.   No recurso o INSS aduziu o que segue:

PRELIMINARMENTE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO A
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA 

A título preliminar, requer o recorrente a anulação da sentença. De fato, o juízo
violou os princípios basilares do contraditório e ampla defesa, ao sonegar os
quesitos complementares apresentados pelo réu. Em sua contestação o réu
apresentou os seguintes quesitos extras: 

1 - Diante da seguinte informação do SABI: "CONSIDERAÇÕES: LESÕES
ESTABILIZADAS E JÁ PROTETIZADA APTA PARA A FUNÇÃO QUE EXERCIA" .
queira o perito dizer fundamentadamente se discorda. Com a prótese, não pode a
autora retornar a função previamente exercida? 2 – No laudo, no quesito referente
à reabilitação, o perito se limitou a responder que se trata de incapacidade de
duração indefinida.
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Diante disto, queira o perito responder de modo fundamentado, se é possível ou
não, a reabilitação, levando em conta que se trata de segurada jovem. Tais quesitos
mereciam prosperar, eis que de fato iriam contribuir com a melhor instrução
probatória e com o escopo processual da busca da verdade mais próxima da real.

A alegação foi realizada em caráter genérico.

A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no recurso devem constar as razões
concretas pelas quais o indeferimento dos quesitos complementares formulados
poderia, em tese, importar em conclusão diversa daquela a que chegou o Juízo a quo
na sentença.

Tal exposição inexiste no recurso.

Portanto, é inviável acolher a preliminar.

3.   No recurso o INSS aduziu o que segue:

DA CONCESSÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-ACIDENTE

... Ora, conforme o perito nomeado pelo juízo: 

13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser
caracterizada como temporária, definitiva ou de duração indefinida? o
Incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível

 Em se tratando de incapacidade laborativa de duração indefinida,
não há que se falar em concessão de auxílio-acidente. Não foi
constatada pelo perito consolidação de lesões. Assim, deve ser
afastada a concessão de auxílio-acidente.

Nota-se que o perito afirmou haver incapacidade de duração indefinida. 

O Manual de Perícia Médica da Previdência Social afirma que a incapacidade de
duração indefinida justifica a concessão de aposentadoria por invalidez:

4.2.2 – Quanto à duração a incapacidade laborativa pode ser temporária ou de
duração indefinida a) considera-se temporária a incapacidade para a qual se pode
esperar recuperação dentro de prazo previsível; b) a incapacidade indefinida é
aquela insuscetível de alteração em prazo previsível com os recursos da
terapêutica e reabilitação disponíveis à época. 
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4.2.3 – Quanto à profissão a incapacidade laborativa pode ser: a) uniprofissional –
aquela em que o impedimento alcança apenas uma atividade específica; b)
multiprofissional – aquela em que o impedimento abrange diversas atividades
profissionais; c) omniprofissional – aquela que implica a impossibilidade do
desempenho de toda e qualquer atividade laborativa, sendo conceito
essencialmente teórico, salvo quando em caráter transitório. 

4.3 – A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa
total, indefinida e multiprofissional, insuscetível de recuperação ou reabilitação
profissional, que corresponde à incapacidade geral de ganho, em conseqüência de
doença ou acidente.

Nesse contexto, se houvesse recurso da autora, lhe seria concedida a aposentadoria
por invalidez.

O INSS alega que a concessão do auxílio-acidente é indevida porque "não foi
constatada pelo perito consolidação de lesões."

Sim, o perito não constatou consolidação de lesões. Mas a sentença não concedeu,
de pronto, o auxílio-acidente, mas o postergou para o prazo de 12 meses contados da
data da perícia judicial, em 13/04/2021; supôs o Juízo a quo que, decorrido esse
prazo, terá havido a consolidação das lesões.

Como pagar o auxílio-acidente é menos gravoso para o INSS do que continuar a
pagar o auxílio-doença (ao fim do prazo assinado na sentença), não vejo razão para
prover o recurso; porque provê-lo e excluir o auxílio-acidente importaria em afirmar
que este não é devido porque não houve consolidação de lesões e implicaria em
manter opagamento do outro benefício (auxílio-doença), o que é inviável, em face da
vedação da reformatio in pejus.

4. No recurso o INSS aduziu o que segue:

DA FIXAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES COMO DATA DE
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - INDEVIDO

 Se equivoca o juízo, outrossim, na fixação do prazo de 12 meses para
recuperação da parte autora. Em nenhum momento o perito se refere a
tal prazo. Como se pode ver, o perito fixou incapacidade de duração
indefinida. 

Nos casos em que é impossível a fixação de prazo para a recuperação,
deve o juízo fixar a DCB em 120 dias: (...) 
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Reporto-me ao que referi no item anterior: visto que o perito afirmou haver
incapacidade de duração indefinida, se houvesse recurso da autora, lhe
seria concedida a aposentadoria por invalidez.

Dentro de tal contexto, fazendo jus a autora à concessão de aposentadoria por
invalidez, acolher o pedido recursal do INSS - reduzindo a DCB do auxílio-doença
concedido para 120 dias, ao revés do prazo de 1 ano concedido na sentença
- implicaria em adotar uma solução irracional.

Javier HERVADA afirma que "cabe ao poder judiciário o controle da racionalidade
da norma... cabe aos juízes a declaração de nulidade da norma irracional." (Lições
propedêuticas de filosofia do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008;
p.253). 

A sentença tem força de lei (norma) entre as partes. 

Uma vez que se concedeu à autora menos do que teria ela direito (auxílio-doença, ao
invés de aposentdoria por invalidez). Ora: em face da extensão da incapacidade
laboral que aflige a autora, acolher a tese recursal do INSS e fixar o prazo legal (120
dias) para cessação do auxílio-doença, em detrimento do prazo fixado na sentença (1
ano) importaria em adotar solução irracional, fixando norma entre as partes que
discrepa ainda mais do que se deveria ter concedido à autora.

Por esse motivo, o recurso não deve ser provido.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559719v3 e do código CRC
5fbac887. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000005-67.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JANETE MACHADO CAIRU (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso,
a parte autora aduziu o que segue:

...  No caso em tela, a Requerente é portadora de varizes dos membros
inferiores, razão pela qual realiza tratamento médico com uso de meia
especial, no entanto, sofre com fortes dores que a impossibilitam de
permanecer em posição de ortostase e deambular constantemente. 

Devido à patologia que possui, encontra-se incapacitada para realizar
sua função laborativa de auxiliar de serviços gerais, eis que realiza
constantes esforços físicos, o que contribuem para agravamento de
seu quadro clínico. Isto posto, a Requerente ingressou no dia
16/05/2019, com pedido de concessão de Auxílio Doença, sendo
indeferido sob o fundamento de que o mesmo não apresenta
incapacidade laborativa. Entretanto, trata-se de um argumento
descabido e infundado, haja vista que os documentos médicos
acostados nos autos corroboram no sentido de que o mesmo encontra-
se incapacitado. 

Ante o exposto, a Autora requer seja concedido o benefício do
auxíliodoença com fulcro nos artigos 86, § 2° e 104 da Lei n°
8.213/1991 e caso não seja este o entendimento deste douto juízo
requer seja concedido a aposentadoria por invalidez com fulcro no
artigo 42 do dispositivo mencionado, uma vez que preenche todos os
requisitos estabelecidos por lei, sendo reconhecida sua incapacidade

5000005-67.2020.4.02.5003 500001554653 .V3 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/03/2022
Pauta: 100



24/06/2022 13:48 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 360/361

laborativa e efetuado o pagamento das remunerações atrasadas deste
a data do indeferimento do benefício, cujo valor deverá ser acrescido
de atualização monetária e juros legais. ...

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 29/6/1973
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de serviços gerais
Escolaridade quinto ano fundamental
 
doença e/ou lesão

ev.1-  I93 - Varizes dos membros inferiores sem úlcera ou
inflamação. 
 
ev.48 -Possui sinais radiológicos de Gonartrose Bilateral (M17.9), de
leve intensidade. 
 

2.  A irresignação recursal é genérica.

Indica-se que a sentença julgou improcedente o pedido porque não se detectou
incapacidade; que, não obstante isso, o recorrente estaria incapaz; que os
documentos médicos comprovariam tal incapacidade; e que a perícia seria
superficial.

Não se aponta, concretamente, quais seriam os documentos médicos que
demonstrariam o alegado equívoco do perito do Juízo. Tampouco se apontou em que
consistiria o equívoco do perito.

O laudo pericial está adequadamente fundamentado. O perito indicou de forma
pormenorizada o exame físico que realizou (n. V) e com base no qual lastreou a sua
conclusão (ev.48).

Registro que há um laudo que reporta necessidade de afastamento por 90 dias a
partir de cirurgia ocorrida em 10/11/18 (ev.1-laudo11, pág.4). Ocorre que a autora
somente pediu o benefício em 16/5/19, quando já havia se escoado o tempo de
afastamento solicitado pelo médico assistente.

3.      Conclusão.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001554653v3 e do código CRC
77ee39f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/3/2022, às 17:23:32 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5005082-92.2022.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: NAZARE SOARES MIRANDA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela impetrante em face da decisão que indeferiu a inicial (evento 3).

Alega a agravante que a decisão agravada fere princípios constitucionais basilares do direito brasileiro, tais como o acesso à justiça e a
garantia da prestação jurisdicional. Sustenta que há na normativa legal, desde a legislação infraconstitucional e resoluções do
Conselho da Justiça Federal – CJF, há a expressa ordem para que o beneficiário da gratuidade da justiça não tenha a obrigação de
antecipar honorários periciais. Cita o art. 12, § 1º, da Lei 10.259/2001 e o art. 98, §1º, VI, do Código de Processo Civil. Afirma
que exigir que a Agravante efetue o depósito de R$ 200,00 (duzentos reais) é, literalmente, retirar alimento de sua mesa,
inviabilizando o seu sustento e de sua família. Destaca que foi apresentado aos autos a liminar concedida pela 1ª Turma Recursal,
através de decisão do Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal Leonardo Marques Lessa, bem como parecer emitido pelo Ministério Público
Federal, ambos concluindo pela concessão da segurança pretendida (processo n. 5041063- 22.2021.4.02.5001) e, ainda, quanto ao
mesmo processo, a Agravante apresenta anexo a este Agravo, a decisão que ratificou a liminar concedida, tendo a 1ª Turma Recursal,
por unanimidade, concluído pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada está assim fundamentada:

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

Nesse sentido, é de se admitir mandado de segurança contra decisão proferida em juízado especial federal quando se tratar de decisão
teratológica, contra a qual não caiba a interposição do recurso inominado previsto no art. 5º da Lei 10.259/2001.

Conquanto admissível a presente impetração como sucedâneo recursal, não se vislumbra na decisão impugnada a necessária teratologia, na
medida em que limita-se a conferir à parte autora a faculdade - e não obrigatoriedade - de antecipar por sua conta os honorários periciais,
em razão da superação do prazo estabelecido no art. 1º, §3º, da Lei 13.876/2019, além do esgotamento da dotação orçamentária destinada ao
custeio das perícias em regime de gratuidade de justiça e, consequentemente, a falta de interesse dos peritos em disponibilizar novas datas
para agendamento das perícias e, decorrido o prazo sem a antecipação dos honorários, a inevitável suspensão do feito.

Assim é que não vislumbro hipótese de impetração de mandado de segurança.

Ao contrário do que afirma a impetrante/agravante e como já explicitado na decisão agravada, o ato impugnado não exigiu o depósito
dos honorários periciais, mas apenas facultou à parte a antecipação desses honorários, por não haver outro meio de realizar a perícia
antes de nova dotação orçamentária destinada a esse fim.

No Mandado de Segurança nº 5041063- 22.2021.4.02.5001, esta Turma Recursal concedeu a segurança, estando o voto do Relator
(Leonardo Lessa) assim fundamentado:

 

5. Conforme já explicitado na decisão de ev. 03, o benefício da assistência judiciária gratuita (AJG), previsto no art. 5º, LXXIV da CF/88 e
nos arts. 95 e seguintes do CPC/2015, garante ao seu destinatário que as despesas processuais, que abrangem os custos da prova pericial,
sejam inicialmente suportadas pelo Estado, sem que haja restituição caso o beneficiário seja vencido no processo.

6. Deve-se considerar, neste caso, o princípio constitucional de acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário e o dever do Estado de prestar
assistência judiciária integral e gratuita às pessoas carentes (incisos XXXV, LV e LXXIV do art. 5º da CF/88), motivo pelo qual na hipótese de
se estar diante de beneficiária da justiça gratuita a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao ente
Estatal.

7. Assim, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça isenta a parte vencida do pagamento de honorários periciais.

8. Em uma interpretação coerente com os dispositivos legais acima citados, se a parte beneficiária da AJG não deve ser condenada ao
pagamento das custas processuais nem mesmo quando vencida ao final do processo, menos ainda deveria ser responsabilizada por adiantar
os valores da perícia médica ao início do processo.
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9. Deste modo, entendo que no caso dos autos, mesmo sob o fundamento de falta de orçamento, configura ilegalidade determinar à parte
beneficiária da AJG que adiante as custas processuais para que a perícia judicial seja realizada.

10. Isso porque a parte não pode ser prejudicada em seu direito constitucional de acesso integral à Judiciário em virtude da eventual
ausência de verba do Estado, e também porque tal circunstância constitui afronta direta aos princípios e dispositivos constitucionais citados,
não havendo qualquer permissivo legal que atribua ao autor o ônus de adiantamento de verba pericial, quando beneficiário da justiça
gratuita.

No mesmo sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERÍCIAIS. ADIANTAMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. No âmbito federal, tendo o segurado litigado sob pálio da Assistência Judiciária Gratuita
(AJG) de que trata a Lei 1.060/50, restando ele sucumbente, não responde pelo ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por este
adiantados. 2. O ressarcimento ao INSS é encargo da União que, através de Resolução nº 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da
Justiça Federal (CJF) e do orçamento da Justiça Federal custeia tal encargo, devendo o Juízo a quo dirigir-se via Corregedoria de seu
Tribunal para requisitar a verba. 3. Se o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita isenta a parte vencida do
pagamento de honorários periciais, com mais razão ainda se mostra desarrazoada a determinação de adiantamento de tal verba por
autor beneficiário de AJG. (TRF-4 - AG: 19812720144040000 SC 0001981-27.2014.4.04.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de
Julgamento: 09/07/2014, SEXTA TURMA) (sem negrito no original)

PREVIDENCIÁRIO.PREVIDENCIÁRIO.HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - VENCIDO. RESSARCIMENTO AO INSS. 1. Os custos com prova pericial, condução do oficial de justiça e
preparo de recursos enquadram-se no conceito de despesas processuais, as quais integram os ônus sucumbenciais a serem suportados
pela parte vencida, desde que não seja esta beneficiária da assistência judiciária gratuita, caso em que deverão ser suportados pelo
Poder Judiciário. 2. Tendo o segurado litigado sob pálio da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) de que trata a Lei 1.060/50,
restando ele sucumbente, não responde pelo ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por este adiantados. 3. O ressarcimento
ao INSS é encargo da União que, por meio da Resolução nº 305, de 07/10/2014, do Conselho da Justiça Federal e do orçamento da
Justiça Federal, custeia tal encargo, devendo o Juízo a quo dirigir-se via Corregedoria de seu Tribunal para requisitar a
verba. (TRF-4 - AC: 104275820154049999 SC 0010427-58.2015.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de
Julgamento: 24/08/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) (sem negrito no original)

ADICIONAL MILITAR. SERVIÇO MILITAR INICIAL. SITUAÇÃO DE ADIDO. IMPOSSIBILIDADE. ADIANTAMENTO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Na ocasião em que o agravante passou para a situação de
adido, estava prestando serviço militar inicial, mantendo, pois, os mesmos direitos, vencimentos, vantagens e obrigações dos
pertencentes ao quadro ativo (soldado prestando serviço militar inicial, ou seja, não-engajado). O decurso do tempo não tem o condão
de promover o autor a soldado engajado, a ponto de fazer jus ao referido adicional, eis que não há previsão legal nesse sentido. 2.
Quanto aos honorários do perito, incabível determinar que o valor seja adiantado pela parte agravante, uma vez que a mesma litiga
sob o pálio da assistência judiciária gratuita, atraindo a aplicação do disposto nos arts. 3º, inc. V, da Lei n. 1.060/50. (TRF-4 - AG:
126663520104040000 RS 0012666-35.2010.404.0000, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 13/07/2010,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 04/08/2010) (sem negrito no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERÍCIAIS. ADIANTAMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. No âmbito federal, tendo o segurado litigado sob pálio da Assistência Judiciária Gratuita
(AJG) de que trata a Lei 1.060/50, restando ele sucumbente, não responde pelo ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por este
adiantados. 2. O ressarcimento ao INSS é encargo da União que, através de Resolução nº 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da
Justiça Federal (CJF) e do orçamento da Justiça Federal custeia tal encargo, devendo o Juízo a quo dirigir-se via Corregedoria de seu
Tribunal para requisitar a verba. 3. Se o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita isenta a parte vencida do
pagamento de honorários periciais, com mais razão ainda se mostra desarrazoada a determinação de adiantamento de tal verba por
autor beneficiário de AJG. (TRF-4 - AG: 19812720144040000 SC 0001981-27.2014.4.04.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de
Julgamento: 09/07/2014, SEXTA TURMA) (sem negrito no original)

11. Diante do exposto, reconhecida a ilegalidade da decisão impugnada e considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores, a
segurança deve ser concedida à impetrante.

12. Não cabe condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula n. 512 do STF; Súmula n.
105 do STJ). 

13. Assim sendo, ratifico os fundamentos da decisão liminar anteriormente proferida e voto por conceder a segurança para revogar a decisão
impugnada apenas na parte em que atribuiu à impetrante a responsabilidade pelo prévio pagamento dos honorários periciais.

Há que considerar, contudo, que a revogação da decisão impugnada na parte em que faculta à parte autora a antecipação dos
honorários periciais não tem o condão de tornar exequível a prova pericial até que haja dotação orçamentária.

Uma vez que a única possibilidade de realiação da perícia em curto prazo é a antecipação dos honorários pela parte autora, não há
qualquer ilegalidade na decisão impugnada, devendo ser mantida a decisão agravada que assim considerou.

Nos autos do Processo 5035935-21.2021.4.02.5001 - originário do MS 5041063- 22.2021.4.02.5001 - foi proferida a seguinte decisão
após a concessão da segurança:

A dotação orçamentária destinada ao custeio das perícias em regime de gratuidade de justiça esgotou-se, com o término da eficácia do artigo
1º da Lei nº 13.876/2019. Nessas condições, a maioria dos peritos credenciados perante este Juizado estão sistematicamente se recusando a
continuar atuando sob regime da assistência judiciária gratuita. Na especialidade médica adequada para avaliação da doença ou lesão
alegada pela parte autora, momentaneamente não há um único perito que esteja aceitando atuar sob regime da assistência judiciária
gratuita.
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Por sua vez, a Lei nº 14.331/2022, recentemente publicada (5/5/2022), alterou a Lei nº 13.876/2019 e dispôs sobre o pagamento de honorários
periciais que envolvam benefícios assistenciais e previdenciários por incapacidade.

A referida lei prevê que o ônus da antecipação de pagamento da perícia recairá sobre o Poder Executivo Federal, nestes termos:

Art. 1º (...)

§ 7º O ônus da antecipação de pagamento da perícia, na forma do § 5º deste artigo, recairá sobre o Poder Executivo federal e será
processado da seguinte forma:

I – nas ações de competência da Justiça Federal, incluídas as que tramitem na Justiça Estadual por delegação de competência, as
dotações orçamentárias para o pagamento de honorários periciais serão descentralizadas pelo órgão central do Sistema de
Administração Financeira Federal ao Conselho da Justiça Federal, que se incumbirá de descentralizá-las aos Tribunais Regionais
Federais, os quais repassarão os valores aos peritos judiciais após o cumprimento de seu múnus, independentemente do resultado ou
da duração da ação, vedada a destinação desses recursos para outros fins;

O art. 4º da Lei nº 14.331/2022 também estipulou o seguinte:

Art. 4º A aplicação do disposto no art. 2º desta Lei, que altera o art. 1º da Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, fica condicionada
à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual das despesas decorrentes.

Assim, enquanto não houver providências objetivando a disponibilização de dotação orçamentária referente ao montante necessário para
suprir as despesas previstas na Lei 14.331/2022, a fim de que o Conselho da Justiça Federal adote os procedimentos para a descentralização
dos recursos aos Tribunais, não há possibilidade material de realização de perícia médica por meio do Sistema Eletrônico AJG/JF.

Outrossim, nos termos do art. 35-A da Resolução CJF nº 305/2014, é vedada a expedição de requisitório (precatório/RPV) para pagamento de
honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita (AJG), no âmbito da
Justiça Federal e da jurisdição federal delegada.

Nesse contexto excepcional, apesar de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, só restaria a possibilidade de a perícia ser
imediatamente agendada se a parte autora voluntariamente se dispusesse a antecipar por sua conta o valor dos honorários periciais.

Contudo, considerando que, no mandado de segurança nº 5041063-22.2021.4.02.5001 impetrado pela parte autora, foi concedida em seu
favor a segurança para "revogar a decisão impugnada apenas na parte em que atribuiu à impetrante a responsabilidade pelo prévio
pagamento dos honorários periciais", não restou outra alternativa que não a determinação do sobrestamento do feito até a efetiva
viabilização das condições orçamentárias e regulamentares para a designação de perícia médica por meio do Sistema Eletrônico AJG/JF.

Destarte, suspenda-se o presente feito até ulterior deliberação do juízo

Intimem-se.

Por tais fundamentos, fica evidente que o ato impugnado na presente ação mandamental não é teratológico e não gera qualquer
prejuízo para a parte autora, pelo contrário, apresenta uma alternativa - a critério da própria parte - para evitar a suspensão do processo
por tempo indeterminado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001686580v7 e do código CRC 520e0d17. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:13 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5007826-60.2022.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: SIMONE HENRIQUES PARREIRA DE CARVALHO

IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida em 08/03/2022 pelo Juízo
Substituto do 2º Juizado Especial de Vitória nos autos do Processo 50275900320204025001, cujo teor é o seguinte:

Trata-se de cumprimento de sentença da ação ajuizada por SUELLEN JOMAR SANTOS KLIPPEL e MARILENA DE NASARE JOMAR
SANTOS em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A sentença proferida pelo Juízo determinou:

[...] b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, em face da Caixa Econômica Federal, para determinar que a referida ré proceda à
exibição em juízo de todos os extratos bancários e documentos correlatos que comprovem todos os levantamentos de valores em nome
do Sr. AGENOR CORDEIRO SANTOS - CPF nº 001.450.841-91 e das requerentes MARILENA DE NAZARÉ JOMAR SANTOS - CPF
n° 089.575.037-65 e SUELLEN JOMAR SANTOS KLIPPEL – CPF 140.965.457-59. [...]

Iniciado o cumprimento de sentença, no último dia de seu prazo, a CEF alegou, em síntese, que vem encontrando dificuldades para o
cumprimento do julgado, uma vez que não teria localizado, em seus sistemas internos, as agências onde foram efetuados os saques (Evento
64). Além disso, pediu que a parte autora informasse as agências que as partes tinham relacionamento.  

Inicialmente, destaco que, apesar de informar a tentativa para o cumprimento do julgado, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não apresentou
qualquer prova que corroborasse sua alegação, como, por exemplo, print das telas de sistemas, comunicações internas do Banco ou
diligências equivalentes para a localização dos extratos. Além disso, o extrato anexado à inicial (Evento 1 - COMP 18), informa o número de,
pelo menos, 3 (três) agências que tiveram relacionamento com o objeto do julgado.

Sendo assim, constata-se que a petição da parte ré  (Evento 64) não tem como objetivo a cooperação entre as partes para o cumprimento do
julgado, mas sim intenção meramente procrastinatória. Nesse cenário, com a negativa do réu de cumprir o julgado, faz-se necessário que o
Juízo busque o resultado prático equivalente da obrigação, nos termos do Art. 536 do CPC/2015.

Como o objetivo da parte autora, ao ajuizar a presente demanda, consistiu na exibição dos extratos com valores para, posteriormente,
efetivar, os respectivos levantamentos, a obrigação de fazer consignada no julgado deverá ser convertida em obrigação de pagar. Assim,
considerando o valor de R$ 223.781,66 constante no extrato de Evento - COMP18, utilizo-me de tal montante para a conversão da obrigação
de fazer na obrigação de pagar. Como o valor está atualizado até novembro de 2016, passo a atualização até o valor presente:

Diante do exposto, considerando a aplicação do resultado prático equivalente da obrigação (do Art. 536 do CPC/2015), fixo o valor da
obrigação de pagar em R$ 291.947,06   (duzentos e noventa e um mil novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos).
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Além disso, em razão da litigância processual de má fé da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (petição de caráter procrastinatório), condeno a
parte ré  em multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da conversão, conforme Art. 536, § 1º, do CPC/2015.

Por fim, condeno a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em honorários de fase de cumprimento de sentença de 10 % (dez por cento) sobre o
valor da conversão, conforme Art. 85, § 1º e § 2º, do CPC/2015.

Em razão da multa e dos honorários supracitados, o valor do presente cumprimento de sentença totaliza R$ 350.336,47 (trezentos e
cinquenta mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos). 

Considerando o descumprimento da ordem judicial, determino a expedição de Mandado de Sequestro, devendo o Oficial de Justiça do Juízo
comparecer à Superintendência da Caixa Econômica Federal no ES e efetivar o SEQUESTRO de R$ 350.336,47 (trezentos e cinquenta mil
trezentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), providenciando o imediato depósito do numerário em conta a favor deste Juízo, na
Agência 0829, PAB-Justiça Federal, da Caixa Econômica Federal.

 O mandado de sequestro deverá ser cumprido pelo Oficial da área, em regime de urgência, e nos termos da PORTARIA nº. JFES-POR-
2021/00030, de 11 de maio de 2021, fica desde já autorizado o cumprimento por meio eletrônico, se este meio for efetivo.

Ressalto que o valor acima sequestrado terá natureza jurídica de penhora, portanto, após devidamente comprovado o depósito com a juntada
do mandado cumprido, deverão as partes ser intimadas para se manifestarem. Prazo: 15 (quinze) dias úteis.

Decorrido o prazo acima, nada sendo requerido, determino a liberação do numerário em favor da parte autora, ora exequente, desde que não
tenha ocorrido alguma ordem em contrário.

Restando comprovado o excesso de execução, o valor excedente deverá ser devolvido à Caixa. Por outro lado, não sendo o valor sequestrado
suficiente para quitar o débito, a execução deverá prosseguir com o valor remanescente.

Cumpra-se. 

Alega a impetrante que a ação originária teve como objeto tão somente a exibição de documentos, bem como que, instada ao
cumprimento do comando sentencial, peticionou tempestivamente informando ao juízo a dificuldade em localizar os extratos
solicitados, requerendo assim, a intimação do autor para informar as agencias em que o Sr. Agenor Cordeiro Santos, Marilena de
Nazaré Jomar Santos e Suellen Jomar Santos Klippel tinham relacionamento, a fim de possibilitar o cumprimento da sentença,
sobrevindo, inesperadamente, a decisão impugnada. Afirma que a decisão incorreu em flagrante error in procedendo ao determinar a
conversão em obrigação de pagar, expedindo o mandado de sequestro, diga-se, em valor que extrapola o teto dos juizados especiais,
incorrendo em incompetência absoluta, sendo a maior penalizada, a parte impetrante. Ademais, a decisão proferida não encontra
amparo legal, tampouco jurisprudencial, visto que o objeto da lide é apenas a exibição de documentos, a uma porque diante da não
exibição dos documentos pleiteados, pode o Juiz adotar outras medidas para que o documento seja exibido, tal como, a busca e
apreensão, sendo a medida mais adequada ao caso concreto, por ser imprescindível para a solução da lide a exibição dos documentos.
Sustenta que sequer cabe falar em aplicação de multa diária em caso de descumprimento de exibição de documentos (conforme
Súmula 372 do STJ), tampouco caberá a conversão em pagar, mostrando-se a decisão regada de flagrante ilegalidade. Argumenta que,
em que pese o autor não ter prestado as informações para auxiliar no cumprimento da determinação judicial, a impetrante não eximiu
esforços para a resolução do caso, não havendo motivos concretos para a multa por litigância de má-fé, visto que a impetrante não
teve ânimo de protelar o processo. Conclui que a decisão afrontou diretamente as garantias constitucionais da imparcialidade, do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todas previstas no artigo 5°, incisos XXXVII, LIII, LIV, LVI, da CF/88,
uma vez que expediu ordem em desfavor da ora impetrante para proceder com o sequestro de valores em favor do autor, valores estes,
não devidos, pois sequer foram objeto da lide em epigrafe, pelo que é flagrante a ilegalidade da determinação judicial, proferida pelo r.
juízo impetrado, lesando direito líquido e certo, ao arrepio da lei. Pede a concessão de liminar para que se suspenda ou anule os efeitos
da decisão proferida e cancele ou suspenda, por conseguinte, o mandado de sequestro expedido e, ao final, a concessão da ordem de
segurança, cassando a decisão. 

A liminar foi deferida no evento 3, tendo sido suspensos os efeitos da decisão impugnada até o julgamento da presente ação
mandamental.

No evento 8, a Caixa juntou o comprovante do depósito em garantia no valor de R$ 350.336,47 (trezentos e cinquenta mil trezentos e
trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), tendo em vista a iminência do cumprimento do mandado de sequestro expedido nos
autos principais.

As autoras da ação originária manifestaram-se no evento 13, defendendo o não cabimento do remédio constitucional e a legalidade do
ato impugnado.

É o relatório.

VOTO

Em se tratando de exibição de documentos, aplicam-se especificamente as disposições dos artigos 396 a 404 do CPC. 
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É possível admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, o que, contudo,
deve ocorrer na sentença e apenas nas hipóteses previstas nos incidos I e II do artigo 400, como se depreende de sua redação, a
seguir transcrita: 

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima. 

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento
seja exibido.

A Caixa contestou o pedido (evento 37 dos autos originários) - o que já afasta a hipótese do inciso I - alegando ausência de interesse
de agir por ausência de pretensão resistida. Não houve, portanto, recusa a ser havida por ilegítima, não se configurando a hipótese do
inciso II.

A sentença, portanto, limitou-se a determinar que a referida ré proceda à exibição em juízo de todos os extratos bancários e
documentos correlatos que comprovem todos os levantamentos de valores em nome do Sr. AGENOR CORDEIRO SANTOS - CPF nº
001.450.841-91 e das requerentes MARILENA DE NAZARÉ JOMAR SANTOS - CPF n° 089.575.037-65 e SUELLEN JOMAR
SANTOS KLIPPEL – CPF 140.965.457-59. Sequer houve, na sentença, adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias  para que o documento seja exibido.

Parece-me que, mesmo que a sentença admita como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento
- que não ocorreu no presente caso -, isso não torna prescindível o ajuizamento de ação autônoma para se obter a condenação
em obrigação de pagar.

Por outro lado, o art. 536 do Código de Processo Civil prevê o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de
força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846,
§§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua
responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza
não obrigacional.

A satisfação do exequente deve ser entendida como a efetivação da tutela específica (obrigação de fazer ou não fazer) ou a obtenção
de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso, o dipositivo legal permite apenas a determinação das medidas necessárias para a exibição em juízo de todos os extratos
bancários e documentos correlatos que comprovem todos os levantamentos de valores em nome do Sr. AGENOR CORDEIRO
SANTOS - CPF nº 001.450.841-91 e das requerentes MARILENA DE NAZARÉ JOMAR SANTOS - CPF n° 089.575.037-65 e
SUELLEN JOMAR SANTOS KLIPPEL – CPF 140.965.457-59, na medida em que somente essa é a obrigação fixada na sentença.

Não me parece haver respaldo legal para a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar a pretexto de se produzir o
resultado prático equivalente ao da exibição do documento.

A obrigação da pagar, como  já dito acima, não prescinde do ajuizamento de ação autônoma com esse objetivo, em cuja instrução
serão úteis os documentos cuja exibição foi determinada na sentença.

Quanto à multa prevista no art. 536, § 1º, do CPC, deve ser fixada como medida necessária à efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente - tal como a busca e apreensão e demais medidas ali mencionadas -, e não como
penalidade pela litigância de má-fé, como se considerou na decisão impugnada.

Note-se que não houve prévia fixação de multa - e nem ordem de busca e apreensão dos documentos -, de forma a se obter a
efetivação da tutela específica.
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Não deve prevalecer a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar como tutela pelo resultado prático equivalente,
pois a mera exibição dos documentos não teria o condão de tornar devido aos autores o valor neles informados.

Pelo exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para cassar a decisão impugnada.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001688526v5 e do código CRC 97763027. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008102-28.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA ELIANE RABELO GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo no
qual pretende a revisão da renda mensal inicial da pensão por morte iniciada em 20/11/2020 (evento 1 - ccon3).

Alega a recorrente que há entendimento jurisprudencial reiterado de que é dever do INSS orientar o segurado acerca dos documentos
necessários para a comprovação do seu direito em momento oportuno. Com efeito, não se pode esperar que o Segurado tenha
conhecimento de todas as provas que devem ser juntadas a fim de que possa obter o melhor benefício. Ressalta que, quando do
ajuizamento do feito, foram trazidas as certidões de Tempo de Contribuição e que inclusive constam no CNIS e o próprio Juiz de
primeiro grau as elencou, quando da sentença. Afirma que, da documentação arrolada ao feito, percebe-se que há comprovação
documental de que a Recorrente fez o Requerimento Administrativo do benefício Pensão por Morte, teve seu benefício deferido e não
foi exigido pela Autarquia as Certidões de Tempo de Contribuição do RPPS mesmo constando em seus dados (CNIS). Cita os artigos
680, 682 e 683 da Instrução Normativa INSS 77/2015.

Contrarrazões no evento 23.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

A autora almeja a condenação do INSS a revisar a renda mensal inicial de sua pensão por morte. Para isso, pretende averbar tempo de
contribuição proveniente de regime próprio de previdência com base em certidões de tempo de contribuição (evento 1_INIC1, fl. 9):

O INSS, contudo, arguiu falta de interesse de agir, porque não foi exibida CTC no processo administrativo. Realmente, o requerimento
administrativo de pensão por morte não foi instruído com nenhuma das CTCs exibidas com a petição inicial (evento 7_PROCADM2).

Se a requerente não exibiu a necessária CTC no processo administrativo, a omissão do INSS foi legítima. Se a autora conseguiu documento
novo, poderá formular um novo requerimento administrativo a fim de provocar que o INSS se manifeste sobre a pretensão de averbação de
tempo de contribuição oriundo de regime próprio mediante contagem recíproca.

Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a pretensão do segurado ou do dependente. Nesse
caso, o INSS fica sem poder esboçar concordância ou discordância em relação à pretensão do interessado. Como a pretensão do interessado
não é resistida, não há necessidade de intervenção jurisdicional. É por isso que, sem prévio requerimento administrativo, falta interesse de
agir (por falta de necessidade de intervenção jurisdicional), prejudicando a admissibilidade do julgamento do mérito. O Supremo Tribunal
Federal já decidiu com repercussão geral que nas pretensões de concessão de benefício previdenciário o interesse de agir pressupõe a prévia
formulação de requerimento administrativo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
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requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. (...) (STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014)

As teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240 (Tema 350) são as seguintes:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes
de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o
INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; (g.n.)

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do
prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito
de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido
administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o
juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu
mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em
agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início
da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da
12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Como se vê, a pretenção judicial de revisão de benefício previdenciário não está condicionada ao prévio requerimento administrativo.

Destaco que não se configura a hipótese excetuada na tese destacada acima, qual seja, a revisão do benefício depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Isso porque era do conhecimento do INSS os períodos nos quais
o instituidor contribuiu para regimes próprios de previdência - especificados nas Certidões de Tempo de Contribuição do evento 1 -
out9 (30/08/2002 a 09/09/2010) e out10 (23/06/2005 a 25/06/2007) -, conforme registrado no Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS (evento 21).

Ademais, esses períodos são concomitantes com períodos de contribuição ao RGPS considerados pelo INSS no cálculo do benefício,
configurando-se a hipótese da segunda tese acima transcrita, eis que o entendimento do INSS é notório e reiterado no sentido contrário
ao cômputo de períodos concomitantes de contribuição ao regime geral e a regime próprio.

Assim é que não pode prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar ausente o interesse de
agir, impondo-se sua anulação.

Estando o processo pronto para julgamento, procedo à análise do pedido.

Ressalto, de início, que, ao julgar o PEDILEF 5003449-95.2016.4.04.7201 (acórdão publicado em 05/03/2018), afetado como
representativo de controvérsia (Tema 167), a TNU firmou a seguinte tese: “O cálculo do salário de benefício do segurado que
contribuiu em razão de atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do benefício em
data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a
04/2003) limitados ao teto”. (g.n.)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Tema 1.070, fixou a seguinte tese (acórdão publicado em 24/05/2022):

Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes
pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao
sistema, respeitado o teto previdenciário. (g.n.)

No presente caso, nota-se que as atividades concomitantes realizadas pelo instituidor não estavam vinculadas exclusivamente ao
RGPS, sendo uma das atividades vinculada ao RPPS (cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e no INSS). Assim
sendo, as referidas teses não se aplicam ao caso do instituidor, hipótese em que impõe-se a vedação, prevista no art. 96, inciso II, da
Lei nº 8.213/91, de contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes.

Uma vez definido que os temas 167 da TNU e 1070 do STJ não se aplicam ao caso, vale mais uma vez circunscrever o âmbito do fato
a ser julgado: a autora quer utilizar contribuições que o instituidor verteu ao RPPS (cargos públicos efetivos) conjuntamente com
contribuições que ele vertera ao RGPS no mesmo período; a fim de obter a revisão da RMI da pensão por morte que o INSS lhe
concedeu.
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Ocorre que a soma de salários-de-contribuição concomitantes para cálculo de salário-de-benefício no RGPS apenas é viável quando
ambas as atividades concomitantes situam-se no âmbito do RGPS. É inviável somar contribuições vertidas a um RPPS com
as vertidas simultaneamente ao RGPS. 

Com efeito, nesse sentido decidiram a TNU e a TRU da 4ª Região:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. AVERBAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA.
UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES QUE RECOLHEU PARA O RPPS E NÃO FORAM APROVEITADAS, POIS SE DESLIGOU DO
REFERIDO REGIME. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. (TNU - PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0014106-46.2014.4.01.3801/MG. Julgado em  27/06/2019.

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. REVISÃO DE RMI. UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS A RPPS, EM PERÍODO CONCOMITANTE COM TRABALHO VINCULADO AO RGPS, PARA CÁLCULO DE
APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS, COM INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 32 DA LEI N. 8.213/91.
INVIABILIDADE. PRECEDENTE DA TNU (PEDILEF N. 00141064620144013801). FUNDAMENTOS ADOTADOS COMO RAZÃO
DE DECIDIR. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE CONTRARIOU O ENTENDIMENTO FIRMADO. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. Incidente de Uniformização provido para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem,
para adequação. (5008457-70.2018.4.04.7108, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator ERIVALDO RIBEIRO
DOS SANTOS, juntado aos autos em 25/10/2019) [grifei]

O precedente da TNU apontado no julgado acima (oriundo da TRU-4ª Região) é o seguinte:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. AVERBAÇÃO DE
VÍNCULO TRABALHISTA. UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES QUE RECOLHEU PARA O RPPS E NÃO
FORAM APROVEITADAS, POIS SE DESLIGOU DO REFERIDO REGIME. INVIABILIDADE. RECURSO
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. (TNU - PEDILEF nº 0014106-46.2014.4.01.3801/MG -
julgado em 27/6/19).

No voto do relator desse Pedilef, juiz federal Fábio de Souza Silva, apontam-se as razões pelas quais não pode haver
comunicabilidade entre RPPS e RGPS para o fim colimado, qual seja, somar contribuições vertidas em favor daquele a contribuições
vertidas em favor deste de forma concomitante; verbis:

"(...)   12. O art. 32 da Lei 8.213/91 direciona-se à soma de salários de contribuição de atividades vinculadas ao
Regime Geral de Previdência Social. Nesse caso, existe autorização legal explícita para a soma dos valores sobre os
quais incidiu contribuição direcionada ao mesmo regime previdenciário. 

13. Porém, se a segurada recolheu contribuições concomitantemente para regimes previdenciários distintos não está
acobertado por qualquer garantia legal ou constitucional de aproveitamento das contribuições de um dos regimes pelo
outro. 

14. O fato é que a segurada contribuiu para o RPPS por tempo insuficiente à aposentadoria. Enquanto esteve vinculada
àquele sistema, manteve a proteção previdenciária (ex: invalidez, morte etc). Desfiliando-se do regime sem adquirir o
direito a qualquer prestação, não tem direito a uma necessária utilização do tempo contribuído... trata-se de situação
idêntica à de qualquer pessoa que venha a perder a qualidade de segurado antes da aquisição de qualquer direito
previdenciário. 

15. O acórdão recorrido, porém, estabeleceu uma forma de aproveitamento dessas contribuições, por meio de uma
comunicabilidade não autorizada entre o RGPS e o RPPS, que viola a legalidade e desequilibra a previsão atuarial dos
sistemas previdenciários. 

16. Nos casos de contagem recíproca por tempo de contribuição, a autorização constitucional estabelece a necessidade
de compensação entre os regimes, sendo certo que a Lei 9.796/95 disciplina um complexo sistema de compensação
previdenciária, específico para essa situação. 

17. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, ao inovar e criar uma nova forma de aproveitamento, no RGPS,
das contribuições para o RPPS, inviabiliza a compensação, sendo absolutamente incompatível cm a sistemática da Lei
9.795/95. 18. Desse modo, é inviável a pretensão de aproveitamento, no RGPS, dos valores contribuídos
concomitantemente para o RPPS, pois o art. 32 da Lei 8.213/91 é aplicável apenas nos casos das atividades
determinarem a filiação ao mesmo regime de previdência. 

19. Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS, para julgar improcedente o
pedido, fixando a seguinte tese: A soma dos salários de contribuição de atividades concomitantes para cálculo do
salário de benefício apenas é autorizada em relação a atividades vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social. "

Adiro ao precedente da TNU acima transcrito, para concluir pela inviabilidade de se acolher o pedido.

Conclusão.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para anular a sentença. Não
obstante, julgo improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001684975v4 e do código CRC 8ee25168. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016512-75.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVIO JOSE DE SOUZA FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora para (i) Reconhecer os períodos especiais de 27/03/1989 a 23/07/1989; 01/05/1994 a
07/08/2002; 02/06/2003 a 08/08/2003; e de 01/11/2003 a 12/11/2019; e (ii) Decretar a aposentadoria por tempo de contribuição a
contar do requerimento administrativo em 09/09/2020.

Alega o recorrente que nos PPPs apresentados é asseverado o uso de Equipamentos de Proteção Individual Eficaz
("avental plumbífero" e "protetor de tireoide"), bem como que o EPI eficaz, por si só, descaracteriza a atividade especial, quando não
se tratar do agente nocivo ruído, consoante Decisão do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões no evento 34.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se ação cujo objeto é a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e/ou especial, mediante o reconhecimento
de tempo de serviço especial.

Para tanto, requer a parte autora que sejam averbados como tempo de serviço especial os períodos de atividades abaixo listadas:

O requerimento administrativo formulado em 09/09/2020 foi indeferido por falta de tempo de contribuição. Na oportunidade, o INSS
considerou 32 anos, 06 meses e 02 dias de tempo de contribuição, enquadrando como especial o trabalho desempenhado pela parte autora no
período de 02/05/1994 a 05/03/1997 trabalhado na Clínica radiológica Eduardo GOMES Ltda.

Todos os períodos apontados na emenda à inicial foram considerados pelo INSS no tempo de contribuição.

A função como técnico de raio X pode ser enquadrada como especial até 28.4.1995 em decorrência da categoria profissional, pelos itens 2.1.3
e 1.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/79 e 1.1.4 do Anexo ao Decreto 53.831/64.

No entanto, para os trabalhos executados a partir de 29.4.1995 passou a não ser mais possível o reconhecimento da especialidade da
atividade pela função exercida, passando então a ser necessária a comprovação de exposição a algum agente nocivo à saúde ou integridade
física, de modo permanente e habitual.

O código 1.1.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e 1.1.3 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79, previam como agente nocivo a
exposição a radiações ionizantes, exemplificando as atividades em operações em locais com radiações capazes de serem nocivas à saúde -
infra-vermelho, ultra-violeta, raios X, rádium e substâncias radiativas.

Até 5.3.1997, para esse agente nocivo, a análise era qualitativa, não sendo necessária a especificação do limite de tolerância para a dosagem
de radiação.

No entanto, com a Medida Provisória 1.729, publicada em 3.12.1998 e convertida na Lei nº 9.732/98, a redação do § 1º do art. 58 da Lei nº
8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista”, e uma das consequências da alteração foi a possibilidade de
estender plenamente para o campo do Direito Previdenciário a aplicação da Portaria MTB nº 3.214/78 (que aprovou a Norma
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Regulamentadora nº 15 ou NR-15, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho e que trata especificamente das atividades e operações
insalubres para fins trabalhistas).

Com isso, a partir de 3.12.1998, o limite de tolerância previsto na legislação trabalhista para a radiação ionizante passou a poder ser
aplicado para fins previdenciários, de forma que a radiação ionizante transformou-se de agente nocivo qualitativo em quantitativo.

Em conclusão, a partir de 3.12.1998, a avaliação quantitativa do nível de radiação ionizante ao qual o segurado se expõe durante o trabalho
passou a ser indispensável para efeito de aferir se houve extrapolação dos limites de tolerância definidos pela Norma CNEN n° 12/88,
atualmente regulamentada pelo texto da Portaria 453 de 1.6.1998 da ANVISA, não podendo ser ultrapassada a dose efetiva média anual 20
mSv/ano em qualquer período de cinco anos consecutivos.

Logo, a mera avaliação qualitativa (quando atesta exposição à radiação ionizante, mas sem definir a dose) deixou, à princípio, de ser
suficiente para respaldar reconhecimento de condição especial de trabalho.

Ocorre que com a edição do Decreto n° 8.123/2013 e a publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n° 09, de 07 de outubro de
2014, permitiu-se a considerar o caráter especial decorrente do potencial cancerígeno da radiação ionizante.

Assim, o INSS passou a ter o entendimento de que em se tratando de agente nocivo reconhecidamente cancerígeno (Grupo 1 da lista LINACH
que possua o Chemical Abstracts Service - CAS e que conste no Anexo IV do Decreto nº 3.048-99), a mera presença no ambiente de trabalho
já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de
contagem especial, a utilização de EPI eficaz.

Com a edição do Decreto nº 8.123-2013, o art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048-99, passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 68. A relação
dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins
de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.§ (...) 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a
ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.

A 'radiação ionizante' possui registro no CAS - Chemical Abstracts Service (014808-60-7), constando no GRUPO 1 do anexo da Portaria
Interministerial nº 09-2014, sendo considerado como cancerígeno para humanos, de modo que a simples exposição (qualitativa) enseja o
reconhecimento da atividade como especial, independente do nível de concentração e eficácia de EPI.

Assim, comprovado através de PPP a exposição da parte autora ao agente nocivo ‘radiações ionizantes’, de modo permanente e habitual, é
de rigor reconhecer a natureza especial dos períodos de requeridos. 

 Ressalto que a Turma Nacional de Uniformização tem jurisprudência com essa mesma orientação no PEDILEF n° 50015780720144047102 e
PEDILEF 50088588220124047204, julgados em 11/12/2015 e 16/06/2016 respectivamente, no mesmo sentido de ser adotado o critério
qualitativo na aferição de especialidade por exposição a radiações ionizantes.

Ademais, importa destacar que apesar do INSS considerar o enquadramento de períodos trabalhados com exposição a radiações ionizantes,
reconhecidamente cancerígenas, listadas no Grupo 1 da LINACH, que possuem registro no CAS, somente a partir de 8 de outubro de 2014, a
TNU já firmou tese (Tema 170) estabelecendo que “a redação do art. 68, § 4º, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser
aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação
quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

De acordo com os formulários PPPs apresentados aos autos, nos períodos controversos enquanto reconhecidos, geram o seguinte tempo de
contribuição até 13/11/2019 – data da entrada em vigor da EC. 103/2019.

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d
22/09/1980 31/10/1980                       40             1,00                  40     -      1   10
01/04/1982 30/09/1982                     183             1,00                183     -      6     1
19/12/1984 01/03/1988                   1.169             1,00             1.169      3     2   13
27/03/1989 23/07/1989                     119             1,40                167     -      5   15
01/05/1994 07/08/2002                   3.021             1,40             4.229    11     7     1
02/06/2003 08/08/2003                       68             1,40                  95     -      3     4
01/09/2003 30/09/2003                       30             1,00                  30     -     -    30
01/11/2003 12/11/2019                   5.856             1,40             8.198    22     5   16
  Total:           14.111    38     7   28

Assim, reconhecidos como especiais os períodos de 27/03/1989 a 23/07/1989 por enquadramento profissional na função de cobrador; e
demais períodos na função de técnico de radiologia, o benefício de Aposentadoria por tempo de contribuição se impõe a partir do
requerimento administrativo, pelo fato de a parte autora ter cumpridos os requisitos antes da entrada em vigor da EC. 103/2019.

Os PPPs constantes do evento 1 - PPP8 e PPP9 comprovam que o autor esteve sujeito a exposição a radiação ionizante
nos períodos reconhecidos como especiais na sentença, com utilização de EPI eficaz (avental de chumbo; avental plumbífero e
protetor de tireóide).

Houve alteração do disposto no § 4º do artigo 68 do Decreto 3.048/99, que passou a ter a seguinte redação:

§ 4º  Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2º e § 3º deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as
medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva
exposição.               (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
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Ou seja: se a medida de controle prevista na legislação for usada e eliminar a nocividade do agente a que está exposto o
trabalhador, não se qualificará o trabalho como sujeito a condições especiais.

Como o PPP atestou que havia uso de EPI e que esse era eficaz, não vejo como considerar tal período como
especial relativamente ao agente radiação ionizante.

Remanesce, pois, como especial apenas o período assim reconhecido em razão do enquadramento profissional na função
de cobrador (27/03/1989 a 23/07/1989).

Excluídos os acréscimos decorrentes da conversão em comuns dos demais períodos, o autor não contava com 35 anos de
contribuição na DER (09/09/2020), como adiante se vê:

Pelo exposto, entendo por DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para reformar a sentença e
limitar a condenação apenas ao reconhecimento do período de 27/03/1989 a 23/07/1989 como especial. Sem custas e sem honorários
(art. 55 da Lei 9.099/95).

Revogo a tutela de urgência deferida na sentença e cumprida pelo INSS (evento 29). Intime-se a APSADJ para cessar o
benefício.

A devolução dos valores recebidos por força da tutela antecipada deverão ser devolvidos, em conformidade com a tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5000894-24.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO RIQUIERI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da sentença que o condenou a (i) conceder
o benefício de aposentadoria especial ao autor, com o tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e
três) dias de atividade especial, com DIB em 28/06/2019 e RMI a ser calculada administrativamente; e (ii) pagar à parte autora as
parcelas atrasadas desde a DIB, até a efetiva implantação do benefício.

Alega o recorrente que a sentença merece reforma quanto ao período de 06/03/1997 a 13/11/2001, pois o limite legal de tolerância
para a época era de 90 dB, e o nível de ruído que o autor esteve exposto estava igual e portanto não superava esse patamar, conforme
PPP do Evento 1, PROCADM9, Página 9.

Requer seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com expressa revogação
da averbação como especial período de 06/03/1997 a 13/11/2001 e da concessão da aposentadoria especial. Com o provimento de
seu recurso, INSS requer que haja (i) expressa revogação da tutela antecipatória concedida com imediata intimação direta da
CEAB/DJ SRII e ainda (ii) determinação para devolução nestes autos dos valores recebidos indevidamente, conforme
entendimento do STJ (REsp 1.384.418 e RESP 1.401.560/MT) e em razão do cancelamento da Sum. 51 da TNU em
30/08/2017. Eventualmente, requer o provimento parcial do recurso a fim de que seja afastado o recebimento de atrasados
enquanto perdura o vínculo empregatício do autor com a sociedade empresária GRAMIL GRANITOS
E MARMORES ITAPEMIRIM LTDA  (DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO em anexo), pela aplicação do ARTIGO 57, §8º DA LEI
8.213/91, conforme definido no TEMA 709 STF tendo em vista que houve apresentação de PPP e enquadramento de atividade
especial pelo contato ao agente SILICA.

Contrarrazões no evento 38.

É o relatório.

 

VOTO

Inicialmente a sentença condenou o INSS a averbar os períodos especiais 16/08/1991 a 30/04/1993, 01/05/1993 a 13/11/2001,
06/10/2014 a 23/05/2016 e 01/06/2016 a 31/10/2018 (evento 14). 

No evento 22, em sede de embargos de declaração, a condenação foi definida como sendo averbar os períodos especiais 26/08/1991 a
30/04/1993, 01/05/1993 a 05/03/1997 e de 15/10/2003 a 31/10/2018. Consta da sentença a seguinte fundamentação:

Saliento, no entanto, que no período de 06/03/1997 a 13/11/2001, o autor esteve exposto a ruídos na intensidade exata
de 90 dB, ou seja, não superando o limite legal de 90 dB exigido a partir de 06/03/1997 até 17/11/2003, motivo pelo
qual o mencionado período deverá ser reconhecido como comum.

Em novos embargos de declaração, contudo, a sentença (evento 34) reconheceu como especiais os períodos de 26/08/1991 a
30/04/1993, de 01/05/1993 a 13/11/2001 e de 15/10/2003 a 31/10/2018, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
especial ao autor.

No período impugnado no recurso - 06/03/1997 a 13/11/2001 - o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído com intensidade de 90
dB(A), exatamente o limite máximo de tolerância estabelecido no Decreto 2.172/1997.

Com efeito, o item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 considera nociva a exposição permanente a níveis de ruído acima de 90
decibéis.

Assiste, pois, razão ao recorrente, devendo ser considerado comum o período de 06/03/1997 a 13/11/2001.

A sentença apurou tempo de serviço em atividade especial de 25 anos, 3 meses e 23 dias, pelo que a exclusão do referido período
importa em que, na DER (28/06/2019), o autor não fazia jus ao benefício de aposentadoria especial.

Ressalto que não há pedido subsidiário de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.
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Ante a improcedência do pedido, impõe-se a revogação da antecipação da tutela deferida na sentença (evento34), devendo ser
cessado o benefício cuja implantação está comprovada no evento 46.

A devolução dos valores recebidos por força da tutela antecipada deverão ser devolvidos, em conformidade com a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 692:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Pelo exposto, entendo por DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para limitar a condenação ao
reconhecimento, como especiais, dos períodos de 26/08/1991 a 30/04/1993, de 01/05/1993 a 05/03/1997 e de 15/10/2003 a
31/10/2018.

Revogo a medida antecipatória da tutela concedida na sentença. 

Intime-se a APSADJ para proceder à cessação do benefício implantado em cumprimento à antecipação da tutela.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001704848v7 e do código CRC add3284a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5030042-83.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSIAS DOS PASSOS LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que o condenou a (a)
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 12/6/1974 a 7/7/1977, 2/5/1983 a 21/2/1987, 15/4/1987 a 28/4/1995,
convertendo-o em comum; e (b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/194.284.672-7 com efeitos
retroativos a 18/5/2019, data do requerimento administrativo. 

Alega o recorrente que os Perfiis Profissiográficos Previdenciários - PPP apresentados pela Parte Autora NÃO contêm elementos para
a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, uma vez que não estão acompanhados de histograma ou memória de
cálculos (medição única da pressão sonora). Afirma que o Autor NÃO apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, pois o PPP não se refere à MÉDIA PONDERADA, deveria ter informado a exposição média durante toda a jornada de
trabalho, NÃO observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015. Requer a reforma da sentença com a improcedência
do pedido e a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante
entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

Contrarrazões no evento 23.

É o relatório.

VOTO

2. DA SENTENÇA

A sentença está assim fundamentada:

Enquadramento por categoria profissional

O autor pediu o reconhecimento de tempo de serviço especial nos seguintes períodos (evento 1_INIC1, fl. 3):

Alegou que "trabalhou como carpinteiro em obras de construção civil, o que resta comprovado através de suas anotações em CTPS e dos
formulários descritivos de atividade fornecidos". Também sustentou que "trabalhou em condições especiais como MOTORISTA DE
CAMINHÃO, regulamentada pelo decreto Decreto Previdenciário 83.080 /79 no item 2.4.4, atendendo aos requisitos legais" (evento
1_INIC1).

Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de duas formas: 1º) por exposição a agentes nocivos à saúde,
conforme classificação constante do Código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº 83.080/79; 2º)
mediante enquadramento por categoria profissional, conforme classificação constante do Código 2.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 e do Anexo II do Decreto nº 83.080/79.

O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de 29/4/1995, quando entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou
a condicionar a contagem do tempo de serviço especial à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física, de modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, § 4º, da Lei nº 8.213/91). 
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A atividade de carpinteiro não está classificada no quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. O código
2.3.3 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como perigosa a atividade dos “trabalhadores em edifícios, barragens, pontes,
torres”. Dessa forma, somente os trabalhadores atuantes em canteiros de obras excepcionalmente perigosos, a exemplo daqueles listados pelo
regulamento previdenciário, contavam com enquadramento por categoria profissional. O simples fato de o autor trabalhar no ramo
da construção civil não é suficiente para o enquadramento por categoria profissional. 

No período de 2/5/1983 a 21/2/1987, o autor exerceu o cargo de "Ajudante de Motorista Vendedor" na Cooperativa Central dos Produtores de
Leite Ltda. (evento 6_PROCADM3, fl. 17):

Essa atividade se enquadra no código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, que classificava como penosa, com direito à
aposentadoria aos 25 anos de tempo de serviço, as atividades de motorista e de ajudante de caminhão. 

No período de 15/4/1987 a 28/4/1995, o autor exerceu o cargo de motorista de ônibus na empresa Viação Satélite Ltda. (evento 1_PPP15). O
PPP atesta que o autor conduzia ônibus em serviço de transporte de passageiros. O código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64
classificava como penosa, com direito à aposentadoria aos 25 anos de tempo de serviço, a atividade de motorista de de caminhão ou de
ônibus. 

O autor tem direito ao enquadramento nos períodos de 2/5/1983 a 21/2/1987 e de 15/4/1987 a 28/4/1995.

Enquadramento por exposição a agentes nocivos

Para comprovar condição especial de trabalho por exposição a agentes nocivos, o autor exibiu os seguintes documentos:

• Período de 12/6/1974 a 7/7/1977: formulários DSS-8030 emitidos pela empresa Brasperola Indústria e Comércio S.A., acompanhados dos
laudos técnicos periciais que os embasaram (evento 6_PROCADM3, fls. 53-55, e evento 1_LAUDO13). Os documentos atestam exposição a
ruído em nível médio equivalente a 96,60 dB(A).

• Período de 15/4/1987 a 5/9/2001: Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Viação Satélite Ltda. atestando exposição a
ruído em nível médio equivalente a 80,0 dB(A) (evento 6_PROCADM3, fls. 56-58, e evento 1_PPP15).

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado limite de tolerância. A definição desse limite variou
ao longo do tempo. Conforme a legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo de serviço especial
aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64
90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99
85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o Decreto nº 3.048/99

Em relação ao período de 15/4/1987 a 5/9/2001, o nível médio de ruído informado no PPP não extrapolava o limite de tolerância vigente.

Em contrapartida, no período de 12/6/1974 a 7/7/1977, o nível médio de pressão sonora informado extrapolava o limite de tolerância
estipulado pela legislação vigente.

A perícia administrativa recusou o enquadramento alegando que "Não há laudo técnico de avaliação ambiental (relativo ao agente nocivo
ruído) contemporâneo ao período trabalhado (...). Só há identificação de profissional responsável pela avaliação ambiental a partir de
10/12/2001" (evento 6_PROCADM3, fl. 90).

Os LTCATs, subscritos por médico do trabalho, realmente estão datados de 10/12/2001. Relataram terem sido abseados em PPRA datado de
1998 (evento 1_LAUDO13). O LTCAT recente pode atestar condição especial de trabalho em período remoto, porque, como as condições do
ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, é razoável supor que em tempos pretéritos a situação era igual ou
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pior à constatada na data da avaliação pericial. De acordo coma Súmula nº 68 da Turma Nacional de Uniformização, “o laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado”.

Ficou provada atividade especial no período de 12/6/1974 a 7/7/1977.

(...)

Como se vê, apenas o período de 12/6/1974 a 7/7/1977 foi considerado especial em razão da exposição ao agente nocivo ruído, pelo
que apenas a esse período se aplicam as razões expostas no recurso.

3. DO AGENTE NOCIVO RUÍDO.

Quanto ao agente nocivo ruído, os limites de tolerância foram estabelecidos pelo STJ, em vista da tese fixada no Tema 694, como
sendo: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

No período de 12/6/1974 a 7/7/1977, o autor estava exposto a ruído com intensidade de 96,6 dB(A), conforme consta do evento 6 -
procadm3, pp. 53/55, extrapolando o limite de tolerância então vigente.

O laudo técnico menciona a NR 15 e a utilização do equipamento audiodosímetro - modelo CL 281, portanto a técnica utilizada foi
a dosimetria.

Quanto ao método de aferição do ruído, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1083 - acórdão publicado em
25/11/2021):

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes
níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado
como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da
exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

A TNU, por sua vez, embora houvesse fixado tese de que era obrigatória a utilização Norma de Higiene Ocupacional (NHO) 01 da
Fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida
metodologia de aferição ser informada no campo próprio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (Pedilef n. 0505614-
83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174 - trânsito em julgado em 08/05/2019):

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

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

Isso porque a NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a NHO-01
adota o valor 3 (na NHO-01, q=3). Ou seja, a NR-15 é mais rígida do que a NHO-01, pelo que não faria sentido excluir a
possibilidade de comprovação da exposição ao agente nocivo com a utilização da metodologia mais rígida e, portanto, menos benéfica
ao segurado. 

Registro que, nos termos do que restou decidido no Pedido de Uniformização Regional n. 0001089-45.2018.4.03.9300, julgado pela
Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, a técnica ‘dosimetria’ mede o nível constante da
pressão sonora de exposição do trabalhador durante toda a jornada de trabalho, isto é, consiste tal método em apurar a média
aritmética ponderada que considera o nível de ruído e o tempo de exposição”. Além disso, o acórdão consignou que “o cálculo da
dose do ruído é previsto nas duas normas (NR-15 e NHO-01) e a fórmula de seu cálculo afasta, pela própria composição, a medição
pontual do ruído contínuo ou intermitente, logo a técnica da dosimetria está em consonância com a legislação previdenciária e seu
emprego não representa, em princípio, ofensa ao entendimento da TNU (Tema 174).

4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS. Condeno o recorrente
vencido em honorários de 10% do valor das parcelas em  atraso do benefício concedido na sentença (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001707737v4 e do código CRC dde6dc9e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011826-74.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GELSIMAR SERGIO GOMES (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (evento 58) e pelo autor
(evento 60) em face do acórdão que negou provimento aos recursos inominados de ambas as partes, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a: a) averbar e computar para todos os fins de direito (tempo de
contribuição e carência) o vínculo de emprego no período de 13.3.1990 a 7.11.1990 (BRASANITAS – Empresa Brasileira de
Saneamento e Comércio Ltda.) e b) reconhecer como tempo especial os períodos de nos períodos de 1.7.1994 a 14.10.2010 (Vigserv
Serviços de Vigilância) e 16.7.2011 a 12/11/2019 (Visel Vigilância).

Alega o INSS a necessidade de sobrestamento do processo em razão de que a matéria discutida nos autos foi objeto do
Tema Repetitivo STJ/1.031 e está sendo discutida no Tema 1.209 do STF. Para efeito de prequestionamento, alega que não há mais
previsão para o enquadramento de atividade perigosa (periculosidade) após 28/04/1995. Sustenta que, não havendo qualquer agente
nocivo a qual o autor teria estado exposto após 28/04/1995, é inconstitucional se reconhecer a especialidade da atividade meramente
de risco por ele desempenhada nesse período. Alega, ainda, ausência de fonte de custeio para o enquadramento de atividade perigosa
após a edição da Lei 9.032/1995. Conclui que o v. acórdão viola de forma direta a norma jurídica contida nos arts. 195, §5º, 201,
caput, 201, §1º (redação original, art. 202, II) da CRFB; arts. 57, §§ 3º, 4º, 6º e 7º e 58, §§1º e 2º, ambos da Lei n. 8.213/1991, redação
alterada pela Lei n. 9.032/1995, regulamentada pelos art. 62, caput, e §§1º e 2º e art. 66 do Decreto n. 2.172/1997 e, após sua
revogação, pelo art. 64, §1§1º e 2º e no art. 68 do Decreto n. 3.048/1999.

O autor, por sua vez, alega que não foram considerados os períodos que o Autor trabalhara na Empresa Itapemirim e
Brasanitas como tempo especial, devendo, assim, ser esclarecido a obscuridade e eliminar contradição do presente Acórdão, pelo fato
da não equivalência profissional do Autor à atividade de ajudante de caminhão e sucessivamente à atividade de carregador, que são
consideradas como atividade especial, além do não reconhecimento de insalubridade da atividade de ajudante de serviços gerais,
atividade essa que o Autor exerceu. Afirma que no período de 01/07/1991 a 06/05/1992 efetuava em suas atividades laborais
carregamento e descarregamento de caminhões, pelo que a atividade deve ser reconhecida com base no enquadramento previsto no
código 2.4.4 do Decreto 53.831/64 e do Decreto 83.080/79, código 2.4. do anexo II. Caso não se entenda pela equivalência
profissional a ajudante de caminhão, é claro e transparente que o Autor se enquadra na equivalência profissional à atividade de
carregador, que é considerada atividade especial, por categoria profissional também, mesmo fora de área portuária, de acordo com
decreto 53.831/64, código 2.5.6. Quanto ao período de 13/03/1990 a 07/11/1990, alega que, em que pese a atividade de ajudante de
serviços gerais não fosse reconhecida como especial pelos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, o Decreto nº 2.172/97 previa
expressamente, em seu Anexo IV, que o desenvolvimento de atividades de coleta e industrialização de lixo davam direito à
aposentadoria especial aos 25 anos ou a conversão de tempo especial em comum, disposição que foi repetida por ocasião do Decreto
nº 3.048/99 e consta também da Ordem de Serviço INSS/DSS n. 600, de 2-6-1998, que trata do enquadramento e comprovação do
exercício de atividade especial e que considera que a atividade de coleta e industrialização de lixo é uma atividade sujeita à exposição
de agentes nocivos. Em razão disso, pelo menos desde 05 de março de 1997, não restam dúvidas de que os trabalhadores que
desenvolvem suas atividades em contato com o lixo urbano e, portanto, com agentes nocivos como “microorganismos e parasitas
infecciosos vivos e suas toxinas”, ensejando direito ao reconhecimento do exercício de atividade especial, como é o caso de ajudante
de serviços gerais, atividade que foi exercida pelo Autor. Afirma que trabalhava como AJUDANTE de serviços gerais e que o art. 274
da IN INSS n. 77/2015 reconhece também que o ajudante ou auxiliar, desde que comprovada exposição (PPP juntado) aos mesmos
agentes nocivos dos profissionais, podem ser enquadrados como especiais. Ressalta que juntou o PPP no qual demonstra o fator de
risco com poeira mineral sílica livre cristalina além de vírus e bactérias. Quanto ao período de 03/02/1995 a 04/06/1996, anterior ao
Decreto nº 2.172/97, aduz que as atividades desenvolvidas pelo Requerente também envolviam o contato direto com microorganismos
e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão ao INSS quanto à necessidade de suspensão do feito.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1368225 (acórdão publicado em 26/04/2022), reconheceu a repercussão
geral da questão suscitada, qual seja (Tema 1209):
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Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à
promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

Determinou-se, ainda, o sobrestamento de todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o
território nacional, que versem sobre o tema.

Em face disso, impõe-se a suspensão do feito até o julgamento do tema pelo STF, ao menos quanto ao período em que o
autor exerceu atividade de vigilante.

Não obstante, os embargos de declaração do autor tratam de matéria diversa, pelo que passo à respectiva análise.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Considerando os termos do disposto no item 4 do voto condutor do acórdão embargado, não se configura
a obscuridade/contradição apontada pelo autor.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS para
determinar a suspensão do feito em relação aos períodos de 1.7.1994 a 14.10.2010 (Vigserv Serviços de Vigilância) e 16.7.2011 a
12/11/2019 (Visel Vigilância); e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR.

    

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5031815-66.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LUZIA DE ASSUMPCAO BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (evento 68) e pela
autora (evento 69) em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado do INSS, mantendo a sentença que o condenou
a: a) averbar o tempo de atividade rural no período de 01/10/1993 a 31/10/1995; b) reconhecer o tempo especial laborado nos pedidos
de 01/06/1996 a 25/02/2008 (Instituto Capixaba de Doenças Renais e Hipertensão Ltda.) e 02/05/2013 a 20/03/2019 (Instituto
Capixaba do Rim Ltda.), e convertê-los para comum; c) conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição (NB 42/170.914.567-3), sem incidência do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo
(DER: 18/03/2019); e d) pagar o valor das prestações vencidas desde então.

Alega o INSS que o acórdão foi omisso no enfrentamento da prova dos autos, na medida em que atribuiu caráter
especial por exposição a agentes biológicos, mas não indicou o preenchimento dos requisitos acima (Tema 205 da TNU), tampouco os
elementos dos autos que comprovam o preenchimento das exigências. Ou seja, nada se falou sobre elementos de prova que registrem
que o risco de contaminação da parte autora era superior ao risco em geral, em tampouco elementos de prova que demonstrem que a
exposição era indissociável de seu trabalho e não meramente eventual/esporádica.

A autora, por sua vez, alega que o acórdão incorreu em contradição, eis que negou provimento ao recurso inominado do
INSS mas deixou de condená-lo em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não se configura a omissão apontada pelo INSS, considerando os termos do voto divergente (evento 50) e do voto-
vista2 do evento 64.

Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de
recurso inominado.

Configura-se, por outro lado, a contradição apontada pela autora, eis que o voto divergente registrado no evento 50 é no
sentido de condenar o INSS a pagar honorários de 10% do valor da condenação, enquanto consta do resultado do julgamento (evento
63) a ausência de condenação em custas e honorários, tal qual constou do voto-vista (evento 64).

Uma vez que se negou provimento ao recurso inominado, não resta dúvida quanto ao cabimento da condenação do
recorrente vencido em honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Não cabe condenação em custas, ante a isenção
legal do INSS.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS e
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA para condenar o INSS em honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001708670v6 e do código CRC 7bdbf971. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006969-48.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

 

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada
quanto ao pedido de averbação de tempo de serviço rural entre 1988 e 11/07/2016 e julgou improcedente os demais pedidos. No
recurso, alegou, em síntese, que há início de prova material suficiente quanto ao labor rural desenvolvido no período de 1988 a 2020.

VOTO

II.1.  A parte autora nasceu em 08/04/1955.

A DER ocorreu em 16/10/2020.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de atividade rural pelo período equivalente há 180
meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela prevista no
art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

Na ação em tela, requer a parte autora a condenação do INSS a implantar benefício de Aposentadoria por Idade na modalidade híbrida,
mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural. 

Em síntese, como disposto em audiência, o Autor, nascido em 8.4.1955 pretende que seja reconhecido tempo de serviço rural na condição de
segurado especial, a contar do ano de 1988 até a DER feita em 16.10.2020. Sustenta ter trabalhado na roça sob o regime de economia
familiar, na propriedade da família, até os dias atuais, tempo este que somado ao tempo de serviço urbano registrado no CNIS (1 ano, 11
meses e 18 dias) é suficiente para cumprir com o tempo de serviço exigido em lei para se aposentar por idade híbrida. 

Pois bem. 

O Autor na data de 16.10.2020 (DER) requereu benefício de aposentadoria. Na oportunidade, o INSS reconheceu 1 ano, 11 meses e 18 dias de
serviço urbano, considerando os vínculos de emprego registrados no CNIS entre fevereiro de 1976 e 1988. Não foi homologado qualquer
período rural. O benefício, pois, restou indeferido por não cumprimento dos requisitos legais. 

Em relação ao alegado período de atividade rural de 1983 até 11.7.2016 (DER - data de entrada em requerimento administrativo) anterior,
entendo configurada a coisa julgada.

Conforme cópia do Proc. Judicial de nº 0011949-15.2017.4.02.5050, tramitado no 3º Juizado Especial Federal de Vitória, parte do pedido
formulado pelo Autor nesta ação já fora analisado e julgado. 

Da leitura à cópia dos autos citados, o Autor ajuizou ação contra o INSS, requerendo a concessão de Aposentadoria por Idade rural (NB
41/168.258.591-0), a contar da data do requerimento administrativo feito em 11.7.2016. Fundamentou os seus pedidos afirmando ter
trabalhado na roça do pai, sob o regime de economia familiar, durante o período de 1983 até 2016.

O seu pedido, contudo, foi julgado improcedente, em razão da não comprovação do tempo de serviço rural durante o interregno citado.

Nos termos da sentença proferida nos autos de nº 0011949-15.2017.4.02.5050 restou, assim, consignado:

"O conjunto probatório não demonstra que o autor tenha exercido atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício em número de meses idênticos à carência do referido benefício. Firmei convicção de que o autor não exerceu atividade rural como
meio de subsistência por todo o período de carência necessário."

A sentença transitou em julgado em 13.6.2018.

Na presente demanda, a parte autora pretende também que seja reconhecido o trabalhado rural durante o período mencionado (de 1988 a
2016), baseando-se nos mesmos fatos e provas apresentados no processo judicial anterior, no qual o INSS também foi parte. 
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Muito embora o pedido aqui seja de Aposentadoria por Idade Híbrida, requerendo a soma do tempo urbano com o rural, e no processo
judicial anterior tenha sido de Aposentadoria por Idade Rural, a finalidade é a mesma, ou seja, reconhecimento de tempo de serviço rural na
condição de segurado especial. 

Há nova causa de pedir quando a parte realiza novo requerimento administrativo e produz novos documentos. No caso, o Autor fez um novo
requerimento, mas a documentação é semelhante. 

Entende-se por coisa julgada a decisão judicial imutável, não passível de alteração ou rediscussão, com previsão no artigo 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, e no art. 502 do CPC. 

Portanto, fazendo uma análise aprofundada dos autos, trata-se de caso já julgado quanto à pretensão ao reconhecimento de tempo de serviço
rural entre o ano de 1988 e 11.7.2016 (DER anterior). 

No que tange ao alegado período de atividade rural posterior à 11.7.2016, não obstante a prova testemunhal confirmar o trabalho rural do
Autor na propriedade da família, a documentação acostada aos autos levam a crer que ele no ano de 2006 desempenhava outro tipo de labor,
qual seja, cabelereiro, conforme escritura pública de compra e venda de imóvel lavrada em 29.6.2006. 

Apesar da ficha de acompanhamento da saúde (datada de 20.6.2006) juntada aos autos trazer informação da profissão do Autor e esposa
como lavradores no mesmo ano (2006), tal documento foi produzido antes da referida escritura. 

Já referente ao período entre 2016 e 2020 não há documentação indicando a profissão do Autor como lavrador. Não há evidências de seu
suposto retorno às lides campesinas após o ano de 2006, ano no qual consta documento indicando a sua profissão como barbeiro/cabelereiro. 

Os documentos indicando a profissão do Autor como lavrador são anteriores ao ano de 2016, pretensão pela qual, como mencionado, já foi
objeto de análise e decisão em âmbito judicial (inscrição estadual do Sítio Roncador, situado no distrito de Irupi, município de Venda Nova do
Imigrante, de propriedade do irmão, Ser. Paulo Francisco de Oliveira, datado de 03/11/2014; ficha de acompanhamento da saúde da família
junto à Prefeitura Municipal de Irupi, datada de 20/06/2006, constando o autor e sua esposa como lavradores; carteiras de identificação do
STR de Iúna e Irupí do autor, admissão em 20/06/2000; título eleitoral datado de 11/03/1974, constando a profissão d autor como lavrador;
declaração emitida pelo irmão, Sr. Nislon Miranda de Oliveira informando que o autor e a esposa exercem atividade rural na propriedade da
família pelo menos desde 13/10/1979; contrato de parceria agrícola do autor e sua esposa, Maria José de Freitas Oliveira, com seu pai,
Joaquim Antônio de Oliveira com vigência de 13/10/1983 a 8/6/2000 (verbal) e de 9/6/2000 a 9/9/2003, com firmas reconhecidas em
12/6/2000; escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da parceria agrícola em favor do autor, lavrada em 29/6/2006 (fls. 39/52) –
 profissão do autor e de sua esposa como cabelereiros; nota fiscal de produtor rural, emitida em 19/6/2009).

Sabe-se que o tempo de serviço rural, para fins previdenciários, deve ser comprovado através de início de prova material, desde que
complementado por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclusivamente - art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91. 

Nesses termos, orienta a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeitos de obtenção de benefício previdenciário".

No caso, contudo, diante das provas apresentadas, não reconheço a condição de trabalhador rural segurado especial da parte autora no
período de 12.7.2016 a 16.10.2020 (DERs). 

A parte autora, pois, apesar de preencher o requisito da idade mínima (65 anos de idade - §3º do artigo 48 da Lei 8.213/91), não atinge tempo
de serviço mínimo previsto na Lei de Benefícios para se aposentar por idade na forma híbrida (15 anos de trabalho rural e urbano, conforme
disposto no inciso I, do artigo 25 c/c artigo142 da Lei 8.213/91).

Dispositivo:

Ante o exposto: 

a) Reconheço a existência de coisa julgada, quanto ao pedido de averbação de tempo de serviço rural entre 1988 e 11.7.2016, nos termos do
artigo 485, V do CPC; e

b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, intime-se a parte recorrida
para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à
Turma Recursal.

Se não houver recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa
e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

II.3. A sentença reconheceu a coisa julgada relativa ao período de 1988 a 11/07/2016 (DER anterior).

De fato, não houve apresentação de novos documentos no requerimento administrativo formulado em 16/10/2020; ou
seja, não há início de prova material do trabalho rural supostamente exercido após 2016.
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Em seu depoimento pessoal, o autor disse que atualmente trabalha no pedaço de terra que recebeu de herança e que sua
renda provém da lavoura de café (cerca de 800 covas). 

Muito embora as testemunhas tenham confirmado o trabalho rural do autor, as provas dos autos acrescidas ao seu
depoimento pessoal demonstram que o autor não retira o sustento da atividade rural. 

Considerando ainda a vedação da prova exclusivamente testemunhal para a prova do trabalho rural, é que a pretensão
formulada improcede.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas
fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001667827v7 e do código CRC e674aaff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004422-35.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALICIO COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que o condenou a
conceder ao autor a aposentadoria programada NB 41/192.426.386-3 com efeitos retroativos a 11/3/2020, data do requerimento
administrativo.

Alega o recorrente que a aposentadoria por idade não toma em consideração o tempo de serviço/contribuição, visto que não constitui
um de seus requisitos, mas apenas a carência para fins de concessão e o número de contribuições mensais para fins de cálculo do
benefício. Salienta que o cálculo do benefício de aposentadoria por idade, conforme demonstrado acima é feito não em razão
do tempo de serviço/contribuição, mas em razão do número de grupos de 12 contribuições. Ou seja, o que releva é o número de
contribuições mensais vertidas ao sistema, o que não é majorado em razão de acréscimo de tempo ficto mediante conversão de tempo
especial em comum, visto que o número de contribuições ao sistema previdenciário continua exatamente o mesmo. Ressalta que
o caráter contributivo da previdência social veda qualquer interpretação judicial que privilegie o tempo ficto quando não
expressamente previsto em lei. Sustenta que a anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social tem presunção juris tantum, ou
seja, não é prova absoluta e pode ser refutada mediante prova em contrário, não constituindo prova plena do exercício de atividade em
relação à Previdência Social, conforme Súmula 12 do TST e Súmula 225 do STF. Aduz que para o alegado vínculo referente ao
período de 1976 a 1984, a CTPS não contém os dados mínimos para que se possa identificar a empresa e que, para ambos os vínculos
alegados, o autor não demonstrou existir anotações complementares de férias, aumento salarial ou FGTS, o que retira a credibilidade
do registro do vínculo apresentado.

Contrarrazões no evento 35.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

Na vigência da Emenda Constitucional nº 103, são requisitos para concessão da aposentadoria programada (que substituiu a aposentadoria
por idade):

I - 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos, se homem;

II - 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem; e

III - 180 (cento e oitenta) meses de carência.

O autor, nascido em 1º/2/1955, completou 65 anos de idade em 1º/2/2020. Logo, preencheu o primeiro requisito.

Quanto aos demais requisitos, o INSS computou 13 anos, 6 meses e 1 dia de tempo de contribuição e 164 contribuições mensais para fins de
carência (evento 8_PROCADM3, fls. 14-15).

O autor alegou que o réu deixou de averbar tempo de contribuição correspondente aos períodos de 10/6/1976 a 4/5/1984 e de 10/4/1988 a
20/5/1989 (evento 1_INIC1, fl. 3). Esses períodos realmente não integraram o somatório de tempo de contribuição apurado no processo
administrativo (evento 8_PROCADM3, fls. 14-15).

O autor exibiu no processo administrativo CTPS emitida em 31/7/1975 contendo anotação de contrato de trabalho com a Empresa Brasileira
de Engenharia S.A., com admissão em 10/7/1976 e rescisão em 4/5/1984 (evento 8_PROCADM3, fl. 1):
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Também exibiu CTPS emitida em 14/5/1984 contendo anotação de contrato de trabalho com a empresa ACAPRE - Engenharia Ltda., com
admissão em 10/4/1988 e rescisão em 20/5/1989 (evento 8_PROCADM4, fl. 36):

O INSS desconsiderou esses períodos pelas seguintes razões (evento 8_PROCADM3, fl. 24):

No curso da demanda, o autor exibiu cópia integral da CTPS emitida em 31/7/1975, em que está anotado o primeiro vínculo empregatício
(evento 13_CTPS2). Também exibiu cópia integral da CTPS emitida em 14/5/1984, em que está anotado o segundo vínculo controverso
(evento 13_CTPS3).

As anotações estão inseridas em ordem cronológica e não há indícios de rasuras. O INSS não impugnou as cópias integrais das CTPS
exibidas pelo autor (evento 17).

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros meios de prova. O vínculo de emprego alegado
está anotado na CTPS do autor. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à
expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma
para o propósito de evidenciar tempo de serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal
enuncia que “Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do
Trabalho também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de
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jure, mas apenas juris tantum”. Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário. Entretanto, a
ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é
comum o empregador se omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da existência do vínculo de emprego. As
anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a
má-fé se prova. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum.

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
(art. 30, I, Lei nº 8.212/91). A omissão ou atraso da empresa em cumprir essa obrigação não pode prejudicar o segurado empregado, uma vez
que este não tem nenhuma responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Por isso, a falta ou atraso do recolhimento das
contribuições do segurado empregado não impede o reconhecimento do tempo de contribuição correlato. Cabe à Receita Federal fiscalizar a
empresa e cobrar eventual dívida pelos meios adequados.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento contém algum defeito formal. Esse entendimento
está consolidado na Súmula nº 75 da Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à
qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente
de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas faltantes, anotações fora de ordem cronológica, identificação de período de
trabalho anterior à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições sindicais ou alterações de salário,
principalmente se tais ausências se derem apenas no período controverso.

O autor tem direito à averbação do tempo de contribuição correspondente aos períodos de 10/7/1976 a 4/5/1984 e de 10/4/1988 a 20/5/1989

A averbação desses períodos representa um acréscimo de 8 anos, 11 meses e 6 dias de tempo de contribuição e 109 contribuições mensais
para efeito de carência:

(...)

Com esse acréscimo, o autor já preenchia todos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria programada na data do requerimento
administrativo, em 11/3/2020.

 

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que proferida de acordo com a Súmula 75 da
TNU, segundo a qual a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe
comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), bem
como com o entendimento de que o não recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador, a teor do art. 30, I,
da Lei 8.212/91, não pode prejudicar o segurado, pelo que não impede o cômputo do período no tempo de contribuição e na carência.

O recurso afirma que "Para o alegado vínculo referente ao período de 1976 a 1984, a CTPS não contém os dados mínimos para que
se possa identificar a empresa." Também se afirma que "... o autor não demonstrou existir anotações complementares de férias,
aumento salarial ou FGTS, o que retira a credibilidade do registro do vínculo apresentado." (evento 28).

Tal alegação recursal é falsa.

Com efeito, com relação ao vínculo laboral havido entre 1976 e 1984, a CTPS do autor contem nove (9) anotações de recolhimento de
contribuição sindical (nove), treze (13) anotações de aumento de salário, sete (7) anotações de gozo de férias e uma de registro no PIS
(cf. evento 13 - CTPS 2, páginas 14/18 e 24).

Logo, não há razão para duvidar da existência de tal vínculo laboral.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. Condeno o recorrente vencido em
honorários advocatícios de 10% das parcelas em atraso do benefício concedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001680934v5 e do código CRC bf7ee1ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003229-41.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILGENI VAILANT DE SA CARREIRO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (evento 31) e pela autora (evento 64) em
face da sentença que (a) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quanto aos seguintes
períodos: de 01/03/1993 a 22/12/1993; de 09/02/1994 a 23/12/1994; de 01/07/1975 a 31/03/1981; de 01/01/1983 a 31/07/1983; de
01/06/1984 a 31/12/1984; e (b) condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do atual benefício previdenciário percebido pela
parte demandante, averbando os seguintes períodos contributivos: de 01/12/1971 a 31/12/1973; de 09/04/1973 a 03/12/1973; de
18/02/1974 a 05/12/1974; de 03/03/1975 a 05/05/1975; de 01/06/1991 a 31/07/1991; bem como ao pagamento das parcelas vencidas,
estas consideradas entre a data do início do benefício (DIB) e a da efetiva revisão da renda mensal inicial, respeitada a prescrição
quinquenal.

O INSS alega impossibilidade de aceitação das certidões de tempo de contribuição apresentadas, eis que os períodos não estão
registrados no CNIS e a autora não apresentou CTPS com o registro dos vínculos. Afirma que as declarações juntadas aos autos não
foram, em sua maioria, emitidas pelo setor competente da Municipalidade e do Estado do Espírito Santo, bem como não contém
os requisitos mínimos necessários exigidos pela Portaria 154/2008. Requer seja reformada a sentença de piso, de modo a excluir da
condenação a determinação de averbação dos períodos de 01/12/1971 a 31/12/1973; de 09/04/1973 a 03/12/1973; de 18/02/1974 a
05/12/1974; de 03/03/1975 a 05/05/1975; e, caso seja mantida a sentença recorrida, requer sejam fixados os efeitos financeiros da
revisão na data de citação do INSS no presente feito, tendo em vista basear-se em documentos não apresentados ao INSS em sede
administrativa.

A autora, por sua vez, alega que, consoante cópia do processo administrativo anexo, bem como destacado na petição de evento 23,
item IV e nos embargos de declaração oposto no evento 37, não há se falar em prescrição de parcelas vencidas no caso dos autos, eis
que o INSS não apresentou decisão administrativa desde o requerimento de revisão de aposentadoria por idade apresentado pela
Recorrente em 02/10/2012. Registra que a Autarquia Previdenciária somente se manifestou sobre o pedido de revisão nestes autos,
após ter sido instada pelo MM. Juízo de piso a prestar esclarecimentos sobre os períodos pleiteados na exordial (evento 15), vindo a
Ré a se manifestar por meio do evento 19, onde informou a revisão parcial do benefício pretendido, revisão parcial essa que, repisa-se,
somente ocorreu após o ingresso da presente ação, ou seja, em 08/2020. Cita a Súmula 74 da TNU.

Afirma que o MM. Juízo a quo deixou de enfrentar questões ligadas aos períodos contributivos referentes à FUNDAÇÃO MÉDICO
ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE PANCAS, que compreende ao período de 21/08/1998 – 17/05/2000. Aduz o
seguinte a esse respeito: 

 Ocorre que embora a Recorrida tenha realizada a revisão parcial do benefício no curso do processo em 08/2020, consoante petição
apresentada por ela no evento 19, bem como estivesse constando no novo CNIS (sequência 5 do CNIS - evento 56 - OUT2) os períodos
contributivos junto à Fundação, em referida revisão parcial do benefício ocorrida em 02/2020 não restou esclarecido quais períodos teriam
sido considerados, já que não havia sido juntada a carta de concessão e a memória de cálculo pela Recorrida nos autos.

Tal condição impediu à época a verificação se respectivo período referente a Fundação havia sido computado naquela revisão, notadamente
em razão de haver contribuições concomitantes na condição de autônoma.

Por esse motivo a Recorrente opôs embargos de declaração de evento 37.

Instado a sanar a omissão contida, o MM. Juiz de piso determinou a intimação da Autarquia previdenciária, por meio do evento 46, a fim que
ela prestasse esclarecimentos nos autos sobre tal ponto, contudo, equivocou-se o juízo em indicar revisão de benefício em 2014, HAJA VISTA
QUE COMO JÁ INFORMADO, SOMENTE EM 08/2020 QUE HOUVE PARCIAL REVISÃO DO BENEFÍCIO, ISSO JÁ NO CURSO
DA PRESENTE AÇÃO.

Não obstante, instada a se manifestar a Autarquia no evento 49, fl. 01, além de outras informações informou que o período de 21/08/1998 a
17/05/2000 junto a FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE PANCAS HAVIA SIDO COMPUTADO
NA REVISÃO PROCESSADA EM 02/2021 E QUE HAVIA RESULTADO NOVA RMI NO VALOR DE R$ 2.858,13.

COMO SE PODE VERIFICAR O PERÍODO REFERENTE À FUNDAÇÃO SÓ FOI COMPUTADO APÓS A SENTENÇA DE EVENTO
26 E AINDA, APÓS A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS EM RAZÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS.

Pois bem, junto a petição de evento 49, a Autarquia Previdenciária juntou CNIS correspondente aos períodos contributivos correspondente a
Fundação, bem como carta de concessão com memória de cálculo do novo benefício ocorrido em 02/2021.

Da simples análise da memória de cálculo apresentada pela Recorrida no evento 49, verifica-se que muito embora no CNIS de evento 49, fl.
9, conste os respectivos salários de contribuição referente ao período da Fundação, na memória de cálculo o salário de contribuição utilizado
não corresponde àquele referente à Fundação.
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VERIFICA-SE QUE FOI UTILIZADO O VALOR SOBRE 1 SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA, O QUE CERTAMENTE REFERE-SE
APENAS A CONTRIBUIÇÃO COMO AUTÔNOMA, SEM CONSIDERAR OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À
FUNDAÇÃO MÉDICO ASS. DO TRABALHADOR RURAL DE PANCAS, O QUE CERTAMENTE REFLETE NUMA RMI APURADA
A MENOR. 

Nesse ponto, impende registrar que para a plena revisão do cálculo do salário de benefício titularizado pela Recorrente, nos termos
requeridos nos pedidos d.2 e d.3, necessário se faz que sejam não somente computados os períodos discriminados no item 4.2 da exordial, mas
também os seus respectivos salários de contribuição, sob pena de continuar causando prejuízos à Recorrente. 

Impende ainda registrar que os apontamentos ligados aos valores dos salários de contribuição utilizados pela Recorrida na revisão do
benefício em 02/2021, referente a FUNDAÇÃO MÉDIDO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE PANCAS, somente pode ser
verificada após respectivo evento, já que antes respectivo período não havia sido computado.

Não obstante, os pedidos formulados nas alíneas “d.2 e d.3” da exordial, são claros em demonstrar a pretensão da Recorrente, qual seja, a
condenação do INSS a reconhecer todo o período de contribuição da Recorrente, o que engloba o período da Fundação, consoante item 4.2,
COM A REVISÃO DO CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO TITULARIZADO PELA RECORRENTE, número de benefício: n.
1583532347, incluindo no período básico de cálculo, todo o período de contribuições em anexo (26 grupos de 12 contribuições),
recalculando-se o valor da Renda Mensal Inicial.

Certo é que a revisão do cálculo do salário de contribuição e a nova RMI deve corresponder ao período de contribuição com seus respectivos
salários. 

Logo, a fim de se evitar eventual preclusão quanto aos salários contributivos utilizados na nova RMI apurada em 02/2021, notadamente no
que diz respeito ao período contributivo junto à Fundação Médico Assistencial do Trab. Rural de Pancas, e que na nova RMI devem ser
utilizados todos os períodos contributivos, requer seja a Recorrida condenada a revisar o benefício titularizado pela Recorrente, consoante
pedidos “d.2 e d.3”, devendo para tanto utilizar os SEUS RESPECTIVOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. 

Aduz, ainda, que o juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito os pedidos relacionados aos demais períodos pretendidos
na ação, sustentando que tais períodos haviam sido reconhecidos na ainda na esfera administrativa, contudo não foi o que aconteceu,
eis que os períodos foram reconhecidos apenas no curso da presente ação, pelo que não houve ausência de interesse processual, mas
sim perda do objeto quanto aos respectivos períodos, em razão das retificações no CNIS e revisões do benefício no curso do processo,
devendo os períodos ser computados na revisão e nova RMI a ser apurada. A uma, porque embora a Recorrida tenha revisado
parcialmente o benefício da recorrente no curso deste processo (08/2020 e 02/2021), NÃO SE DIGNOU A INDENIZÁ-LA QUANTO
AS PARCELAS VENCIDAS, sendo que a própria Recorrida informou no evento 49 que cancelou o complemento positivo informado
no evento 49. A duas, PORQUE A REVISÃO DO BENEFÍCIO DA AUTORA DEVE CONSIDERAR TODO O PERÍODO
CONTRIBUTIVO DA RECORRENTE, TOTALIZANDO 26 ANOS e 01 MÊS DE CONTRIBUIÇÃO (26 GRUPOS DE 12
CONTRIBUIÇÕES), CONSOANTE DISCRIMINADO NO ITEM 4.2 DA EXORDIAL DE EVNETO 01, CUJA TABELA ABAIXO SE
TRANSCREVE: (...). Por fim, afirma que, embora o MM. juiz de piso tenha condenado o Recorrido a revisar a Renda Mensal Inicial
do atual benefício da parte autora, deixou de indicar o total do período que deve ser considerado.

Contrarrazões da autora no evento 44. 

É o relatório.

VOTO

2. DA SENTENÇA

A sentença está assim fundamentada quanto ao objeto do recurso inominado:

DA PRELIMINAR

Para a revisão de seu benefício previdenciário, a demandante requereu o reconhecimento e averbação de diversos períodos que,
supostamente, teria contribuído para a Previdência.

Entretanto, em diversos casos, verifiquei ter sido reconhecido o direito autoral ainda em esfera administrativa. É o caso dos seguintes
períodos: de 01/03/1993 a 22/12/1993; de 09/02/1994 a 23/12/1994; de 01/07/1975 a 31/03/1981; de 01/01/1983 a 31/07/1983; de
01/06/1984 a 31/12/1984 (Evento 19, fls. 15 e 27).

Quanto a esses períodos, é patente a ausência de interesse processual da parte autora. Segundo informação prestada pelo INSS (Evento 19), o
reconhecimento desses períodos em sede administrativa resultou em revisão da prestação da demandante, a qual passou a contar com tempo
contributivo total de 22 ano, 06 meses e 22 dias.

No concernente aos citados lapsos temporais, portanto, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI,
do CPC.

DO MÉRITO
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Segundo consta da inicial, a parte autora possui períodos contributivos não computados pela autarquia previdenciária no momento da
concessão de sua aposentadoria. São eles: de 01/12/1971 a 31/12/1973 (quando trabalhou para a Prefeitura Municipal de Pancas); de
09/04/1973 a 03/12/1973; de 18/02/1974 a 05/12/1974; de 03/03/1975 a 05/05/1975 (os três últimos períodos laborados junto ao Ginásio do
Instituto Secundário de Pancas); de 01/06/1991 a 31/07/1991 (contribuição como empresária, por meio da empresa CARREIRO E SÁ LTDA-
ME).

Quanto ao período de 01/12/1971 a 31/12/1973.

Como prova do efetivo exercício de trabalho junto ao Município de Pancas nesse período, a parte autora juntou declaração emitida pelo
Diretor de Departamento e Administração Municipal, atestando o trabalho desempenhado entre dezembro de 1971 e dezembro de 1973
(Evento 1, OUT10).

Na mesma declaração foi informada a dificuldade no fornecimento de documentação acerca do trabalho realizado pela demandante, tanto
pela ausência de sistema informatizado à época quanto pela ocorrência de uma enchente, que destruiu parte do acervo documental, o qual
poderia ser utilizado como prova.

Além da declaração citada, a autora juntou algumas fichas financeiras, registros realizados em livros contábeis e ordens de pagamentos,
especialmente quanto ao ano de 1972.

A documentação apresentada pela autora não é completa, no sentido de não abranger todo o período alegado na inicial.

Todavia, é inegável que ela prestou efetivo serviço para o Município de Pancas. As cópias dos livros contábeis demonstram o recebimento de
salário por parte da autora, sendo prova suficiente do trabalho desempenhado.

A declaração constante do Evento 1, OUT10 não pode ser considerada mera prova testemunhal, posto ser realizada por servidor público,
dotado de fé pública. Considerando que as declarações ali emitidas são corroboradas com alguns documentos, inexistem motivos para não as
considerar legítimas.

Assim, esse período laborativo deve ser integralmente computado em favor da demandante.

Quanto aos seguintes períodos: de 09/04/1973 a 03/12/1973; de 18/02/1974 a 05/12/1974; de 03/03/1975 a 05/05/1975.

Nesse caso, a autora apresentou o livro de ponto da instituição de ensino Ginásio do Instituto Secundário de Pancas, vinculada ao Estado do
Espírito Santo, bem como declaração da Supervisora da Superintendência Regional de Educação em Colatina (Evento 1, OUT15 a 21).

A documentação é robusta e demonstra com clareza o efetivo exercício de atividade laborativa pela demandante.

Como o INSS não refutou as provas apresentadas, esse pedido deve ser julgado procedente em sua integralidade.

(...)

3. DO RECURSO DO INSS

3.1 DO PERÍODO DE 01/12/1971 A 31/12/1973

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos quanto à validade da certidão constante do evento 1 - out10, emitida em
01/10/2019 pelo Diretor de Departamento de Administração do Município de Pancas, referente ao período de 01/12/1971 a
31/12/1973, da qual consta que o regime de filiação é o Regime Geral de Previdência Social (INSS).

Uma vez que as contribuições foram vertidas ao RGPS, não há que se falar em emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC
por parte do Município de Pancas, relativamente ao referido período.

3.2 DOS PERÍODOS DE 09/04/1973 A 11/06/1973, DE 18/02/1974 A 30/04/1974 E DE 03/03/1975 A 05/05/1975

Nos períodos de 09/04/1973 a 11/06/1973, de 18/02/1974 a 30/04/1974 e de 03/03/1975 a 05/05/1975 a autora trabalhou na instituição
estadual de ensino Ginásio do Instituto Secundário de Pancas, conforme declaração emitida pela Superintendência Regional de
Educação Colatina constante do evento 1 - out21; bem como pela declaração do evento 6 - procadm1, p. 43.

Vale registrar que a autora colacionou cópia do livro de ponto do Ginásio Instituto de Pancas no período de 20/3/72 a 13/6/73; e
demontrou que nele constam sua assinatura (ev.1-out16); acostou ainda o livro de registros de empregados no INPS dos anos d
e1972/1973 da mesma instituição (Ginásio Instituto de Pancas), cf. evento1-out17. Também acostou registros de livro de ponto da
mesma instituição nos anos de 1974 (ev.1-out18 e out 19) e 1975 (ev.l-out20).

Há suficiente prova material do trabalho. Reputo tais períodos como comprovados, por tais declarações e documentos, para efeito de
tempo de serviço. Pelas razões declinadas na sentença, devem ser averbados.

3.3 DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO

Não há óbice a que os efeitos financeiros da revisão retroajam à data da concessão do benefício, eis que o segurado já havia adquirido
o direito ora reconhecido no momento do requerimento administrativo de concessão do benefício. Nesse sentido, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
5003229-41.2019.4.02.5005 500001685556 .V32 JES10621© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 256



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 33/233

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA
DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO. 1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria
especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento
administrativo para todos os segurados, exceto o empregado. 2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em
momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício
previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. 3. In
casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a
concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior,
quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais. 4. Incidente de
uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

(Pet 9.582/2015, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/09/2015)

4. DO RECURSO DA AUTORA

4.1 DA PRESCRIÇÃO

A aposentadoria da autora foi iniciada em 12/06/2012, mas concedida em 09/08/2012 (evento - ccon7), pelo que o primeiro
pagamento ocorreu em 09/2012.

Conforme parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas,
toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o
direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

A autora apresentou requerimento administrativo de revisão do benefício em  02/10/2012 (evento 6 - procadm1, p. 61).

A teor da Súmula 74 da TNU, o prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr
pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.

Não tendo havido conclusão do processo administrativo de revisão iniciado poucos meses após a concessão do benefício, não há que
se falar em prescrição de nenhuma parcela.

4.2 DO PERÍODO DE 21/08/1998 A 17/05/2000

Depreende-se dos documentos anexados no evento 19 que o INSS procedeu à revisão do benefício da autora, na competência 08/2020
(p. 29), computando no tempo de contribuição o período de 21/08/1998 a 17/05/2000, bem como revisando a renda mensal inicial -
inicialmente calculada com incidência do fator previdenciário, conforme event 1, ccon7 - calculando-a sem o fator previdenciário.

Verifica-se no evento 7 - out2, que foram registrados no CNIS tanto os períodos em que a autora contribuiu como contribuinte
individual quanto o período de 21/08/1998 a 17/05/2000, em que a autora foi empregada da Função Médico Assistencial do
Trabalhador Rural de Pancas, havendo concomitância de atividades durante todo esse período.

A nova carta de concessão, constante do evento 49, pp. 10/16, demonstra que foi utilizado o fator previdenciáro no cálculo da
nova renda mensal inicial, no qual foram considerados apenas os salários de contribuição referentes ao vínculo com a Função
Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pancas, no período de 08/1998 a 05/2000, e não o contrário, como afirma a
autora em seu recurso.

Ao julgar o PEDILEF 5003449-95.2016.4.04.7201 (acórdão publicado em 05/03/2018), afetado como representativo de controvérsia
(Tema 167), a TNU firmou a seguinte tese: “O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de
atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do benefício em data posterior a
01/04/2003, deve se dar com base na soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003) limitados ao
teto”.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Tema 1.070, fixou a seguinte tese (acórdão publicado em 24/05/2022):

Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de
atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias
por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. 

Assim é que devem ser somadas as contribuições vertidas no período em tela.

4.3 DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quanto aos seguintes períodos: de
01/03/1993 a 22/12/1993; de 09/02/1994 a 23/12/1994; de 01/07/1975 a 31/03/1981; de 01/01/1983 a 31/07/1983; de 01/06/1984 a
31/12/1984, tendo em vista que foram reconhecidos administrativamente pelo INSS nas revisões operadas em 08/2020 (evento 19) e
em 02/2021 (evento 49).
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A ausência de interesse, no caso, é superveniente ao ajuizamento da presente ação (em 22/11/2019), caracterizando o que se costuma
nomear "perda do objeto", como faz a autora em seu recurso.

Não há qualquer prejuízo para a autora na extinção do feito sem resolução do mérito quanto aos referidos períodos, considerando que
a revisão produzirá efeitos a partir da data de concessão do benefício, como exposto no item 3.3 deste voto e já consta da condenação.

4.4 DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA

Computando-se os períodos reconhecidos pelo INSS e os constantes da condenação, , a autora contava, na DER (12/06/2012), com
tempo de contribuição equivalente a 25 anos, 2 meses e 5 dias.

5. CONCLUSÃO

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS. Sem condenação em custas, ante a isenção legal do INSS;
condeno-o a pagar honorários de 10% do valor da condenação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AUTORA para (i) afastar a prescrição quinquenal, bem como
para (ii) condenar o INSS a considerar (ii.1) cada salário-de-contribuição, no período de 21/08/1998 a 17/05/2000, composto da soma
de todas as contribuições previdenciárias vertidas ao sistema pela autora, respeitado o teto previdenciário; e (ii.2) o tempo de
contribuição da autora de 25 anos, 2 meses e 5 dias. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001685556v32 e do código CRC 19c0cacf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016909-71.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE GERALDO MOREIRA PINHAL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
TRABALHO URBANO INTERCALADO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL. RECURSO  DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de aposentadoria rural.

No recurso, alegou o que segue: 

“...

O Recorrente ingressou com pedido administrativo perante o INSS para obter o benefício previdenciário de aposentadoria rural, contudo foi
indeferido por não possuir o tempo de exercício exigido legalmente. Nessa mesma toada, foi o entendimento do dispositivo anexo ao evento n.
21.

Contudo, tais motivações merecem serem reformadas em virtude do Autor possuir na data em que completou 60 anos ((nascimento
17/03/1958) DER 26/10/2019) aproximadamente 26 anos de tempo de trabalho rural.

De acordo com a sentença de primeiro grau, o vínculo rural na propriedade de Antonio Vieira e Lindolfo Zanolli não ficou provado e mesmo
que fosse, não teria eficácia para mudar o dispositivo. Porém, há no processo administrativo provas de que de fato o Recorrente trabalhou na
referida propriedade. Assim para corroborar com tal entendimento colacionamos abaixo o contrato de compra e venda da propriedade da de
Lindolpho Zanolli datado em 13 de setembro de 1972. Apesar de não constar o nome do Sr José no referido documento, o fato é que possui o
condão de início de prova material corroborando com o depoimento pessoal.

(...)

Nesse mesma linha, o autor afirmou que trabalhou no exercício da atividade rural por longos anos com a família Zanoli, corroborando com a
afirmação segue colacionado abaixo a certidão de casamento do Sr José datada em 13 de setembro de 1972, afirmando a sua profissão de
lavrador.

(...)

Repisando ainda mais a existência da atividade rurícola, temos a certidão de nascimento do filho datada em 28 de março de 1989.

(...)

Além disso, compulsando o Processo Administrativo do INSS, é possível verificarmos a existência de uma declaração no período de
25/07/1975 até 30/06/1983 afirmando que o Sr José trabalhou na propriedade da família Zanoli...

Após o fim do vínculo como parceiro agrícola com o Sr Darcy Zanolli, o Recorrente trabalhou na Distribuidora Calibri uma empregadora
rural, exercendo a função de auxiliar de depósito no período de 01/07/1983 a 01/08/1983 (CTPS), bem como com José Helder Falqueto em
01/09/2000 até 10/02/2002 (CTPS), conforme colacionado abaixo.

(...)

Em que pese, a sentença de primeiro grau afirmar que o vínculo com a Distribuidora Calibri é urbano, tal afirmação vai em desencontro com
o que ordena o artigo 2o e 3o da Lei 5889/73, a saber:

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a
empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário.

Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade
agro-econômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.

In casu, a Distribuidora Calibri opera na região rural de Venda Nova do Imigrante explorando as atividades de COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, LEGUMES, VERDURAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, OVOS, AVES, PEQUENOS ANIMAIS PARA
ALIMENTAÇÃO, razão pela qual se enquadra como empregadora rural.

 Já a ADMINISTRADORA PAQUEQUER S/A CNPJ/MF 33.056.755/0002-48, atuava explorando a atividade de extração de madeiras em
floresta plantadas no Espírito Santo. É importante ressaltar que apesar do vínculo trabalhista do Autor estar registrado no Rio de Janeiro
(RJ) no CNPJ/MF 33.056.755/0001-67, o Autor trabalhou na filial no Espirito Santo (ES) na extração de madeiras. O fato é que este NUNCA
saiu da zona rural conforme depoimento pessoal na sentença. Apenas para repisar, a Administradora PAQUEQUER atuava no estado do RJ e
no Espírito Santo...

5016909-71.2020.4.02.5001 500001683902 .V12 JESXVCP© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 257



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 36/233

Dessa forma, os vínculos com as Empresas Calibri e PAQUEQUER estão de acordo com a legislação que as enquadra como vínculos de
trabalho rural.

Consequentemente, o Recorrido não perdeu a qualidade de segurado em virtude de ter exercido trabalho urbano, pois conforme demonstrado
o seu vínculo trabalhista com todas as empresas possuem o caráter rural.

Vale salientar, que em razão de décadas de trabalho pesado na roça, o autor desenvolveu várias mazelas em sua coluna (laudos médicos
anexo ao processo administrativo), o que acarreta o seu impedimento permanente para qualquer tipo de labor.

Em suma, o autor trabalhou desde a infância na roça, contudo possui início de prova material após o vínculo com Lindolpho Zanolli em 1970
através do documento de compra e venda do imóvel datado em 13 de setembro de 1972, certidão de casamento datada em 13 de setembro de
1972 afirmando a sua profissão de lavrador; certidão de nascimento do filho datada em 28 de março de 1989;

Trabalhou como parceiro rural de Darcy Zanolli filho de Lindolpho em 25/07/1975 até 30/06/1983, conforme declaração reconhecida em
cartório;

Calibri Importadora (CTPS) com endereço na zona rural, enquadrada como empregadora rural, no período de 01/07/1983 até 01/08/1993,
como auxiliar de depósito;

No período de 01/09/2000 até 10/02/2002 com José Helder Falqueto (CTPS);

Administradora Parquequer S/A (CTPS) 02/12/2002 ATÉ 03/01/2005 na extração de madeiras;

José Helder Falqueto (contrato de trabalho em regime de economia familiar) no período de 18/07/2015 até 01/2018.

Sendo assim, o autor preenche os requisitos legais, quais sejam, idade e tempo de serviço rural aproximadamente 26 anos. Portanto, deve ser
reconhecido a sua aposentadoria rural desde a data da entrada do requerimento (DER) em 26/10/2019.”

VOTO

1.  A parte autora nasceu em 17/03/1958.

A DER ocorreu em 26/10/2019.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de atividade rural pelo período equivalente há 180
meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela prevista no
art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural (NB 41/194.837.114-3, DER
26/10/2019).

O requerimento administrativo foi indeferido pelo seguinte motivo (evento 1, INDEFERIMENTO8, fl. 9):
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Na contestação, o INSS alegou que "o extrato do CNIS que segue em anexo comprova que a parte autora desempenhou diversas profissões
tipicamente urbanas. O desempenho de atividades urbanas comprova o afastamento do meio rural. A parte autora não desempenhou
atividade rural durante o período de carência, indispensável para obter a concessão da aposentadoria por idade rural aos 55 anos de idade
se mulher ou 60 anos de idade se homem. Desse modo, o indeferimento administrativo merece ser mantido por este Juízo" (evento 11, CONT1,
fl. 7).

O autor declarou que trabalhou nos seguintes períodos (evento 7):

Em 1967, na cidade de Jerônimo Monteiro com o Sr Antônio Vieira, já falecido.

Em 1970, na cidade de Santa Luzia com o Sr Lindolfo Zanolli.

No período de 01/07/1983 a 01/08/1993 na Calibri Importadora (CTPS).

No período de 01/09/2000 até 10/02/2002 com Sr José Helder Falqueto (CTPS).

No período de 02/12/2002 até 03/01/2005 na Administradora Parquequer S/A (CTPS).

No período de 18/07/2015 até 01/2018 com Sr Falqueto (contrato).

O CNIS confirma os dois últimos vínculos de
emprego alegados pelo autor
(evento 11_OUT3, fl. 2):

O vínculo de emprego no período de 01/09/2000 até 10/02/2002 foi rural (evento 1_PROCADM9, fl. 75):
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O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade
mínima e comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

O autor completou 60 anos de idade em 17/3/2018 e requereu a aposentadoria em 26/10/2019, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural "no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício". Por isso, o tempo de serviço rural remoto que o autor alegou ter prestado em 1967 e em 1970, respectivamente nas propriedades
de Antônio Vieira e de Lindolfo Zanolli, mesmo que fosse provado, não teria eficácia para justificar a concessão de aposentadoria por idade
de trabalhador rural. De qualquer forma, a atividade rural em 1967 e em 1970 não provada. O autor exerceu atividade urbana em uma
importadora no período de 01/07/1983 a 01/08/1993. A única testemunha ouvida em juízo nem conhecia o autor no período remoto, anterior a
1983. A testemunha disse que conheceu o autor na propriedade rural de Zezinho Falqueto há cerca de 15 anos, ou seja, por volta de 2006, e
admitiu que não sabe se o autor trabalhava na roça antes de trabalhar para o Zezinho Falqueto. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal

Começou a trabalhar na roça com 9 anos de idade ajudando o pai; ????; o depoente cultivava café, feijão, milho; arroz; o depoente
trabalhou com o pai, eram meeiros; o depoente e o pai eram meeiros do “Darci Zanoli”; “na época o pai do proprietário Darci era vivo; a
área em que o depoente trabalhava deveria dar  uns 2 alqueires com a família dele; na propriedade so trabalhava a família do autor como
meeiro, não contratavam mão de obra; o depoente era meeiro na propriedade, plantava café, feijão, milho, arroz, cana; o depoente começou a
trabalhar quando era criança, nessa propriedade o depoente ficou trabalhando uns 29 anos só nessa propriedade; o depoente casou, saiu da
propriedade e foi trabalhar de meeiro em outro lugar; trabalhou com o João Falqueto e depois foi trabalhar com o Zezinho Falqueto, ficou
muito tempo com o Zezinho Falqueto de meeiro também; hoje o depoente faz biscate para os outros, pois não pega mais ???; o depoente
trabalhou na roça até o ano de “dois mil e quebrado aí”; o depoente já recebeu auxilio-doença; os serviços que o depoente faz atualmente
são serviços de roça mesmo; o último trabalho como meeiro foi no ano de 2018; confirma que 2018 foi a última meia; o depoente trabalha
na roça como diarista para os outros; o depoente trabalha para vários proprietários; o depoente continua residindo na região rural; o
depoente mora em Venda Nova do Imigrante; o depoente não tem propriedade, sempre foi meeiro; o depoente sempre residiu em Venda Nova;
o depoente já morou dentro de alguma propriedade; o depoente morou dentro da propriedade, que hoje ele é falecido, “Tito Zanoli” que foi
pai do Darci Zanoli, Zezinho Falqueto e o outro que é falecido também, João Falqueto; em todos esses proprietários o depoente foi meeiro; o
depoente nunca trabalhou na cidade, sempre foi meeiro mesmo, sempre foi;  o depoente sempre foi trabalhador rural; o depoente tem esposa e
filhos, um casal de filhos; os filhos do depoente não trabalham na roça, os filhos do depoente estudaram e foram, a menina casou e o menino
foi para cidade e o depoente continuou na roça; o depoente e a esposa continuaram na roça. 

 

1ª testemunha – Antonio Valentim Coelho Leite

Conhece o autor de Venda Nova do Imigrante; o depoente crê que sejam uns 15 anos que conhece o autor; o depoente tem ciência de que o
autor trabalhava na roça como meeiro; o autor tinha a família dele na roça sim; o autor sempre trabalhou na roça com plantação de
banana, café, milho, banana, arroz; o depoente nunca teve relação íntima com o autor, o depoente ia na casa “deles lá” a passeio, não que
eles (autor e depoente) ficavam juntos mesmo, lá na fazenda do Sr Jose Falqueto; conhece o autor da fazenda do Sr José Falqueto, Zezinho
Falqueto; conhece o autor deve ter uns 15 anos, mais ou menos uns 15 anos, o depoente não tem noção direitinho da data; durante esse 15
anos o depoente nunca viu o autor fazendo serviço na cidade, só o de roça; quando o depoente conheceu o autor, ele trabalhava para o
Zezinho Falqueto; a propriedade do Zezinho Falqueto ficava em Venda Nova do Imigrante; o depoente morou em Afonso Claudio, Vila
Pontões; o depoente via o autor trabalhando na propriedade de Zezinho Falqueto a passeio; quando o depoente ia na propriedade de
Zezinho, via o autor trabalhando; o depoente não tem informações de quanto em quanto tempo visitava a propriedade do Zezinho Falqueto; o
depoente viu o autor trabalhando na lavoura só no Zezinho Falqueto; o autor mexia com café na lavoura de Zezinho Falqueto, lavoura de
café; o depoente era conhecido do Zezinho Falqueto; o autor morou dentro das terras do Zezinho Falqueto, morava sim; o depoente não sabe
quantos anos o autor trabalhou para o Zezinho Falqueto; “olha só, na realidade” o depoente via o autor trabalhando lá no Zezinho
Falqueto, agora, se o autor trabalhava em outra localidade, o depoente não sabia não, nem todo dia o depoente estava na propriedade do
Zezinho; o depoente não sabe para quem o autor foi trabalhar depois do Zezinho Falqueto;  o autor permaneceu na roça depois de ter
trabalhado para o Zezinho Falqueto; o autor tinha a família dele, “agora, se ele era casado” (...); a família do autor também trabalhava na
roça junto com ele; o autor trabalhava como meeiro no Zezinho Falqueto; pelo que o depoente sabe, o Zezinho Falqueto tinha só o autor
como meeiro; o depoente não sabe se o autor trabalhava na roça antes de trabalhar para o Zezinho Falqueto, “mas ele trabalhava sim”; o
depoente não sabe se havia outros meeiros na propriedade trabalhando, a propriedade dele (Zezinho Falqueto ) não era muito grande
também não; a última vez que o depoente viu o autor trabalhando na roça faz uns 13 anos mais ou menos; foi em 2018, o depoente crê que foi
em 2018, por aí, a última vez que viu o autor trabalhando na roça do Zezinho Falqueto; confirma que foi em 2018 a última vez que viu o
autor trabalhando na roça do Zezinho Falqueto; o depoente foi na propriedade do Zezinho Falqueto a passeio; o depoente só passava na
propriedade, conversava, ??? e ia embora; a propriedade do Zezinha não era caminho para o depoente ir em algum lugar, o depoente
trabalha “rua afora”; o depoente é da região de Afonso Claudio, é de Vila Pontões; fica, Vila Pontões fica próximo de Venda Nova.

O autor afirmou que no período de 18/07/2015 até janeiro/2018 trabalhou com contrato de parceria agrícola com o Sr. Falqueto (evento 7).
O contrato de parceria agrícola celebrado com José Helder Falqueto está datado de 6/1/2015 e teve firmas reconhecidas por tabelião
em 4/1/2016. A segunda cláusula do contrato, porém, declara pacto verbal iniciado em 18/7/2005 (evento 1, CONTR7).

Embora o autor tenha omitido na petição do evento 7 menção a trabalho rural no período de 2005 a 2015, a testemunha confirmou que o
autor trabalhou na lavoura como meeiro de Zezinho Falqueto desde que o conheceu, há 15 anos, até 2018. Conjugando o depoimento da
testemunha com a segunda cláusula do contrato de parceria agrícola, considero provada a atividade rural no período de 18/7/2005 a
1º/1/2018.

O contrato de parceria agrícola não é contemporâneo ao período de 2005, mas, de acordo com a Súmula 577 do Superior Tribunal de
Justiça,“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente
prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 
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Em depoimento pessoal, o autor admitiu que o último trabalho como meeiro foi no ano de 2018. Declarou que atualmente trabalha na roça
como diarista, mas esse fato não foi provado, porque a testemunha só confirmou atividade rural durante o tempo em que trabalhou como
meeiro na propriedade rural de Zezinho Falqueto.

Ficou provado emprego rural no período de 1º/9/2000 a 10/2/2002 e tempo de serviço rural em regime de economia familiar no período de
18/7/2005 a 1º/1/2018.

O art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 admite que o exercício da atividade rural seja descontínuo para fins de concessão de aposentadoria por idade.
Os períodos descontínuos de atividade rural podem ser somados para completar tempo equivalente à carência da aposentadoria. Há, porém,
uma condição para que os períodos descontínuos de atividade rural possam ser levados em consideração: que o exercício da atividade
urbana intercalada tenha se dado apenas durante curtos períodos.

O intuito do legislador ao prever a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural foi permitir o afastamento do campo por curtos
períodos, principalmente em razão da natureza sazonal inerente àquela atividade. É comum que nos períodos de entressafra o trabalhador
rural busque exercer atividade urbana temporariamente. Todavia, a descontinuidade da atividade rural tolerada pela lei é apenas aquela
aferida em curtos períodos. Assim é que o art. 11, § 9º, III, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o membro do grupo familiar não perde a qualidade
de segurado especial se tiver exercido atividade urbana durante período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil.
Portanto, se houver exercício de atividade urbana durante mais de 120 dias por ano, os períodos descontínuos de atividade rural do
trabalhador rural não podem ser computados para efeito de concessão de aposentadoria por idade rural “pura”.

O autor exerceu atividade urbana no período de 02/12/2002 a 03/01/2005 na Administradora Parquequer S/A. Por isso, o tempo de serviço
rural em emprego rural no período de 1º/9/2000 a 10/2/2002 não pode ser aproveitado para concessão de aposentadoria por idade de
trabalhador rural. E o tempo de serviço rural em regime de economia familiar no período de 18/7/2005 a 1º/1/2018 é inferior a 180 meses.

O autor não provou ter direito à aposentadoria por idade aos 60 anos. Quando o autor completar 65 anos de idade, poderá requerer
aposentadoria por idade híbrida, somando o tempo de serviço rural ao tempo de contribuição em atividade urbana (art. 48, § 3º, Lei nº
8.213/91).”

2.  Do Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

Como início de prova material acerca do labor rural desenvolvido o autor acostou ao procedimento administrativo
(EVENTO 11- PROCADM 4) o que segue:

Certidão de casamento do autor em que consta sua profissão como lavrador, datada em 17/03/1958 (fl. 30);
Certidão de nascimento da filha em que consta a profissão do autor como lavrador, datada em 06/06/1996 (fl. 20);
Ficha do hospital Padre Máximo em que consta a sua profissão como lavrador, datada em 22/10/1996 (fl. 47);
Carteirinha do Sindicato dos trabalhadores rurais em que consta sua profissão como lavrador na categoria de meeiro, com data de admissão em 06/04/2000 (fl. 29);
Contrato de parceria agrícola firmado em 06/01/2015 com vigência até 06/01/2018, com ressalva de contrato verbal desde 18/07/2005 (fls. 42 a 44);
CTPS com vínculo de trabalhador rural de 01/09/2000 a 10/02/2002 (fl. 75);

3. Dos Vínculos anotados em CTPS

Na CTPS do autor constam vínculos empregatícios, sendo eles (EVENTO 11- PROCADM4 - fls. 98/99):

Calibri importadora e exportadora LTDA, auxiliar de depósito - 07/1985 a 08/1993;
José Helder Falqueto, trabalhador rural -  01/09/2000 a 20/02/2002;
Administradora Paquequer S.A, auxiliar de serviços gerais - 12/2002 a 01/2005.

O recurso alega que o trabalho na Administradora Paquequer (2002 a 2005) era, em verdade, trabalho rural.   O cargo
anotado na CPTS é de auxiliar de serviços gerais e a única testemunha ouvida em juízo nada disse a respeito de tal vínculo. Contudo,
após rápida pesquisa na internet verifica-se que se trata de empresa com filial em Domingos Martins/ES, sendo sua atividade
principal a extração de madeiras em florestas plantadas, o que confirma a alegação autoral. Por conseguinte, à luz do histórico
laboral do autor - sempre em meio rural e com emprego rural entre 2000 e 2002 anotado em CTPS, vínculo imediatamente anterior ao
trabalho iniciado em 2002 na referida Administradora Paquequer -, afigura-se bastante plausível a alegação de que o trabalho que
desempenhou na referida empresa (entre 2002 a 2005) foi, em verdade, rural.

Pelo exposto, há prova suficiente de desempenho de trabalho rural desde 2000 a 2005 como empregado rural (vínculos
anotados em CTPS) e desde 2005 a 2018 como segurado especial (cf. análise encetada na sentença, a cuja fundamentação se adere, no
que refere a esse período). 

O autor completou 60 anos em 17/3/2018. Logo, fas jus ao benefício, fixando-se a DIB na DER.

4. Conclusão.

O recurso deve ser provido para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o INSS a conceder à parte
autora o benefício de aposentadoria por idade com DIB na DER (26/10/2019).

Parcelas pretéritas serão pagas por RPV, sendo os valores corrigidos conforme o Manual do CJF.

ANTECIPO A TUTELA, em face do caráter alimentar do benefício.

INTIME-SE A APSDJ. O benefício deverá ser implantado em 30 (trinta) dias. 
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Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001683902v12 e do código CRC c01ee4a4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007042-20.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZIA BOTELHO MAGEVESKI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RENDA MENSAL DO
CÔNJUGE SUPERIOR A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSABILIDADE DO TRABALHO RURAL DA
AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL PELO PERÍODO DE
CARÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de aposentadoria rural. Aduz em suas razões que:

No recurso, alegou o que segue: 

“...

Além disso, a Recorrente declarou que sempre morou no meio rural, que seu trabalho requer muito esforço.

Para ter-se um mínimo de dignidade, o cidadão mutilado, como DECLARADO PELO PRÓPRIO INSTITUTO RECORRIDO, o julgando apos
indeferir seu pedido, não pode ser abandonada a própria sorte, esmolando “tostões” e sendo um fardo aos familiares, que pouco têm.

Dessa forma, a impetrante precisa manter a casa em sua integralidade, deve a Previdência Social, através conceder a aposentadoria rural.

Infelizmente, não foi esse o entendimento da parte ré e também de Vossa Excelência, que julgou a demanda improcedente, assim dizendo

Que a autora não faz jus ao beneficio pleiteado, visto não ter comprovado seu labor rural.

(...)

A recorrente, como citada pelo próprio Juiz afirma, LAVRADORA TRABALHADORA RURAL.

Vejamos o entendimento do Juiz Aquo:

O fato de algum membro da família exercer atividade urbana não necessariamente descaracteriza a qualidade de segurado especial do
trabalhador rural. A descaracterização só acontece caso os proventos decorrentes da atividade urbana sejam suficientes para prover as
necessidades de toda a família, tornando dispensável o trabalho rural como meio de subsistência.

Importante salientar nobre julgador, que a Impetrante é semianalfabeta, não tendo conhecimento de nenhuma outra profissão, nasceu e vive
em localidade rural e diante de tal situação não há enquadramento onde a mesma é lavradora.

Assim, diante das limitações da recorrente em exercer as mais simples atividades cotidianas, e não tendo outra que a possa ser substituída,
seu esposo recebe um auxilio acidente que está incapaz.

Diante das argumentações expendidas e com base na legislação vigente, verifica-se que a sentença de piso, foi bem fundamentada, fez a
devida interpretação e averiguação necessária, no caso em tela, vem assegurar o direito ao referido Benefício, conforme as provas
mencionadas na inicial.

Ante o exposto, requer que o presente recurso seja recebido, para no final ser julgado procedente reconhecendo o direito do Impetrante ao
recebimento da aposentadoria rural, a partir da data do requerimento administrativo por ser de inteira e merecida noticia.

Que seja feito um julgamento justo por essa r. Egrégia Turma Recursal do Estado do Espírito Santo. Mantendo a Sentença de piso.”

VOTO

1.  A parte autora nasceu em 24/02/1961.

A DER ocorreu em 23/07/2020.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de atividade rural pelo período equivalente há 180
meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela prevista no
art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:
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“...

Para comprovar a atividade rural foram apresentados os seguintes documentos: a) contrato de comodato firmado com o Sr. Efrain de Souza
Vieira, proprietário de um imóvel rural situado no lugar denominado “Alto Guandu”, Distrito Fazenda Guandu, município de Afonso
Claudio, datado de 17/01/2017, com validade de um ano, e informação de contrato verbal desde 19/01/2002 (firma reconhecida em
19/01/2017); b) documentos do imóvel rural adquirido pelo Sr. Efrain de Souza Vieira, em 07/04/1999; c) certidão de casamento da autora,
contraído em 08/07/1978, constando a profissão do marido como lavador; d) ficha de matricula dos filhos, entre os anos de 1994 e 1997,
constando a profissão dos genitores como lavradores; e) ficha médica da autora com atendimento nos anos de 2006 e 2007, constando sua
profissão como lavradora.

Também foi apresentada autodeclaração informando o exercício de atividade rural, na condição de comodatária, no período de 19/01/2002 a
17/01/2018, no Sítio São Bento, de propriedade do Sr. Efrain de Souza Vieira, cultivando café, milho e feijão para subsistência e venda.

De acordo com o CNIS, a autora não possui vínculos de emprego registrados no CNIS, mas possui recolhimentos na condição de segurada
facultativo entre os anos de 2012 e 2015, e esteve em fruição de salário-maternidade na condição de trabalhadora rural – segurada especial
nos anos de 1996 e 1999.

A prova testemunhal colhida em Justificação Administrativa (Evento 29) foi coerente e confirmou o exercício de atividade rural pela autora
juntamente com o marido, como colona do Sr. Efrain, no período alegado (...)

(...)

A despeito da decisão administrativa de indeferimento do pedido de revisão, no qual o INSS pontua “no ano de 2008 a requerente casou-se e
informou a residência no município de Corbélia, no estado do Paraná, ou seja, muito distante do município de Afonso Cláudio, no estado do
Espírito Santo, onde afirma trabalhar de forma contínua desde 2002”, constata-se da certidão de casamento da autora juntada aos autos
(Evento 17, fl. 22), que a autora se casou com o Sr. Vandelino Mageveski, em 08/07/1978, no Paraná, e não no ano de 2008.

No entanto, consoante se infere das informações extraídas do CNIS (Evento 34, OUT6), o marido da autora possui vinculo de emprego com a
empresa PEMAGRAN – Pedras Mármores e Granitos Ltda., no período de 06/10/2003 a 19/11/2010, no qual auferia renda de quase 3
salários mínimos. Infere-se também, que ele está em fruição de auxílio-acidente desde 30/09/2009 e contribuiu para Previdência Social, na
condição de contribuinte individual, entre os anos de 2011 e 2015.

(...)

O fato de algum membro da família exercer atividade urbana não necessariamente descaracteriza a qualidade de segurado especial do
trabalhador rural. A descaracterização só acontece caso os proventos decorrentes da atividade urbana sejam suficientes para prover as
necessidades de toda a família, tornando dispensável o trabalho rural como meio de subsistência.

Aplica-se a Súmula nº 41 da Turma Nacional de Uniformização: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada
no caso concreto”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que “o
trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais,
devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias
ordinárias” (RESP 1.304.479, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 19/12/2012).

Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários mínimos presumivelmente não tornam dispensável o
trabalho rural do cônjuge, conforme jurisprudência do TRF da 4ª Região (APELREEX 0020180-73.2014.404.9999, Sexta Turma, D.E.
24/05/2016; APELREEX 0018715-29.2014.404.9999, Quinta Turma, D.E. 11/11/2015; Apelação Cível 0007819-29.2011.404.9999, Sexta
Turma, D.E. 26-09-2011; Apelação Cível 0006403-26.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 22-08-2011; AC 0000314-84.2011.404.9999, Sexta
Turma, D.E. 16-06-2011; AC 0014562-55.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 21-11-2011; AC 0008495-11.2010.404.9999, Quinta Turma, D.E.
21/07/2011). No entanto, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo cônjuge, fica descaracterizada a qualidade de
segurado especial, sendo inviável o reconhecimento do exercício da atividade rural” (TRF4, APELREEX 0020180-73.2014.404.9999, Sexta
Turma, D.E. 24/05/2016).

No presente caso, ficou provado que o marido da autora auferia renda de atividade urbana suficiente para sustentar a família e tornar a
atividade rural da autora dispensável para a subsistência entre os anos de 2003 e 2010, o que descaracteriza a qualidade de segurada
especial da autora no periodo.

Nesse contexto, a parte autora não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, uma vez que não comprovou o efetivo exercício de
atividade rural, na condição de segurada especial, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou da idade mínima, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à sua carência.”

3. Da qualidade de segurada especial.

A parte autora declara ter exercido atividade rural no período de 2002 a 2018 (Evento 34 - PROCADM4 - fls. 9/12).

Ocorre que o cônjuge da autora exerceu atividade urbana com renda superior a dois salários mínimos no período de
06/10/2003 a 19/11/2010, conforme CNIS no EVENTO 34, OUT6, fls. 6/11.

O extrato do CNIS revela ainda que desde 30/09/2009 o cônjuge recebe auxílio-acidente, embora seja com renda inferior
a dois salários mínimos.
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Somente há regime de economia familiar - exercido individualmente ou em grupo - se a renda obtida pelo trabalho rural
for indispensável ao sustento da família. 

Esta 1ª TR-ES, em vários julgados, afirmou que se um cônjuge tem renda mensal constante superior a 2 salários
mínimos, tal rendimento torna o trabalho rural desempenhado pelo outro cônjuge como dispensável ao sustento da família; ou seja, a
obtenção de tal rendimento por um cônjuge faz com que o outro, que labora no meio rural, não possa ser qualificado como segurado
especial.

Tal entendimento também é seguido pelo TRF da 4ª Região, como se afere dos julgados a seguir:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL.
REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. 1. Resta descaracterizado o
regime de economia familiar, quando a atividade ruralnão for indispensável à subsistência familiar, constituindo mera complementação. 2.
Laborando o esposo da autora no meio urbano com renda de mais de dois salários mínimos, restou descaracterizada a sua condição de
segurada especial da Previdência Social, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez. (TRF4, AC 0025494-97.2014.404.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, D.E.
29/05/2017)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. CÔNJUGE COM ATIVIDADE URBANA E REMUNERAÇÃO SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. SUFICIÊNCIA.
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSA. RISCO SOCIAL.
INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A comprovação do exercício de atividade rural pode ser efetuada mediante início de prova
material, complementada por prova testemunhal idônea. 2. O exercício pelo cônjuge da autora de atividade outra que não a rural não serve
para descaracterizar automaticamente a condição de segurada especial, contudo os elementos dos autos demonstram que o suposto
labor rural da postulante não era indispensável à sobrevivência do grupo familiar, descaracterizando, com isso, a qualidade de segurada
especial, visto que o marido percebia renda superior a dois salários mínimos. 3. Comprovada a condição de idosa com 65 anos ou mais,
porém ausente o risco social, é indevida a concessão do benefício assistencial. (TRF4, APELREEX 0009057-78.2014.404.9999, SEXTA
TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, D.E. 12/07/2016)

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade rural ou extrativista desempenhada for
indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei
8.213/91:   “§ 1º  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.”

Em suma: depreende-se, pelo montante do benefício mensal recebido pelo cônjuge da autora no período de 2003 a 2010,
que a atividade rural por ela desempenhada NÃO era exercida com a nota da indispensabilidade. Ou seja: excluindo-se a receita
oriunda do trabalho rural, a subsistência da família não seria colocada em risco. Portanto, a autora não é segurada especial.

Além disso, observa-se que a autora recolheu contribuições na qualidade de contribuinte facultativo no período de 2012
a 2015, o que também afasta a qualidade de segurada especial nesse período (Evento 34 - PROCADM5 - fl. 5).

Em suma, a autora não é segurada especial. Poderá, todavia, requerer aposentadoria por idade híbrida ao completar a
idade mínima.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

3. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).
Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001666265v8 e do código CRC 83ad8a7f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020201-64.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZENILDA ALVARENGA BORGES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial. No recurso, alegou que: (i) não deixou de exercer as atividades rurais
mesmo nos períodos em que trabalhou como merendeira; (ii) a atividade de merendeira era complemento de renda em relação à
atividade rural.

VOTO

II.1.  A parte autora nasceu em 25/03/1965.

A DER ocorreu em 15/4/2020

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de atividade rural pelo período equivalente há 180
meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela prevista no
art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural (NB 41/176.585.096-4, DER
15/4/2020).

O requerimento administrativo foi indeferido pelo seguinte motivo (evento 5, PROCADM4, fl. 34):

Na contestação, o INSS alegou que "o benefício foi requerido junto ao INSS foi indeferido por não comprovar o efetivo exercício de atividade
rural em regime de economia familiar (segurado especial) ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício por tempo igual ao número de meses correspondente à carência do benefício. Ainda, os documentos apresentados
pela parte autora não são suficientes para corroborar sua alegada condição de trabalhador rural por todo o período alegado. A Autarquia
verificou diversos vínculos urbanos. Ademais, para a comprovação do exercício de atividade rural, o início de prova material, contemporâneo
ao período que ser quer ver provado, deve ser corroborado por meio de prova testemunhal" (evento 5, CONT1).

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade
mínima e comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

A autora completou 55 anos de idade em 25/3/2020 e requereu a aposentadoria em 15/4/2020, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício.

A autora alegou que:

em 18/12/1982 começou a exercer atividade rural na condição de comodatária agrícola em propriedade denominada “Sítio Pedra
Branca”, situada em Pedra Branca, zona rural do município de Santa Leopoldina/ES, pertencente ao Sr. TORQUATO VIEIRA DAS
NEVES;

a partir de 03/09/2002, a autora firmou contrato de parceria agrícola com o Sr. MAXSUEL TOZI SIAN, para laborar na condição de
MEEIRA em propriedade rural denominada “Sítio Vista Linda”, situada em Caioaba, zona rural de Santa Leopoldina/ES,
permanecendo nesta condição até 02/03/2004, laborando em lavouras de café, aipim e banana;
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após março de 2004, a autora adquiriu alguns vínculos junto à Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina/ES em período em que
exercia concomitantemente suas atividades rurais, retornando definitiva e exclusivamente para o meio rural em 2015 quando passou a
conviver em união estável com o Sr. JOSÉ CARLOS BORGES e, desde 01/01/2016 vive na condição de esposa de proprietário rural,
trabalhando em regime de economia familiar no cultivo de lavouras de aipim, banana e mexerica, tendo, inclusive, firmado contrato de
parceria agrícola junto com o esposo na referida data. Desde então, ambos trabalham e residem na propriedade denominada “Sítio
Pedra Branca”, situada em Pedra Branca/ES, zona rural de Santa Leopoldina/ES, e lá permanecem até a presente data, por ser o
único meio de subsistência do casal.

No CNIS há registro de atividade urbana imputável à autora nos seguintes períodos (evento 1, CNIS5; evento 1_CTPS7):

Município de Santa Leopoldina. Período 03/2004 a 12/2004

Município de Santa Leopoldina. Período 02/2005 a 12/2005

Município de Santa Leopoldina. Período 02/2006 a 12/2006

Greentech Soluções Ambientais LTDA. (função: merendeira) Período 04/2007 a 12/2008

Thadeu Magno da Silva. Período 02/2009 a 06/2009 (função: auxiliar de serviços gerais, compatível com a de merendeira; a CTPS
informa rescisão somente em 11/2009)

Município de Santa Leopoldina Câmara Municipal. Período 02/2012 a 01/2013

Município de Santa Leopoldina. Período 02/2014 a 12/2014

Município de Santa Leopoldina. Período 04/2015 a 12/2015

Os seguintes documentos formam início de prova material de que a autora exercia atividade rural:

a certidão de casamento da autora, em 18/12/1982, em que consta a profissão do esposo da autora como lavrador (evento 1,
CERTCAS8);

a certidão de nascimento de Carlos Alexandre Borges, filho da autora, em 22/6/1989, em que consta a profissão do esposo da autora
como lavrador (evento 1, CERTNASC9, fl. 3);

a ficha escolar de Valdinei Borges, filho da autora, em 1991, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como lavradores
(evento 1, OUT12, fl. 4);

a ficha escolar de Marcelo Borges, filho da autora, em 1992, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como lavradores
(evento 1, OUT12, fl. 1);

a ficha escolar de Marcelo Borges, filho da autora, em 1996, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como lavradores
(evento 1, OUT12, fl. 7);

a ficha escolar de Valdinei Borges, filho da autora, em 1997, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como lavradores
(evento 1, OUT12, fl. 8);

a ficha escolar de Carlos Alexandre Borges, filho da autora, em 1997, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como
lavradores (evento 1, OUT12, fl. 2);

contrato de comodato celebrado entre Antônio Vierira das Neves e José Carlos Borges e sua esposa Zenilda Alvarenga Borges, datado
em 21/8/2001, com vigência no por prazo indeteminado, com firmas reconhecidas por tabelião em 21/8/2001 (evento 1, CONTR17);

o prontuário de atendimento médico ambulatorial/hospitalar do SUS, em nome da autora, em 14/6/2002, em que consta a profissão da
autora como lavradora (evento 1, PRONT11);

a carteira de associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Leopoldina/ES, em nome do esposo da autora, com data de
admissão em 19/6/2006 (evento 1, OUT10);

a ficha escolar de Carlos Alexandre Borges, filho da autora, em 2007, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como
lavradores (evento 1, OUT12, fl. 6);

a ficha escolar de Jean Carlos Borges, filho da autora, em 2008, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como lavradores
(evento 1, OUT12, fl. 3);

contrato de parceria agrícola celebrado entre Maxwel Tozi Sian e José Carlos Borges e sua esposa Zenilda Alvarenga Borges, datado
em 25/8/2008, com firmas reconhecidas por tabelião em 2/9/2008 (evento 1, CONTR21, fls. 1 - 2);

a ficha escolar de Jean Carlos Borges, filho da autora, em 2013, em que consta a profissão da autora e de seu esposo como lavradores
(evento 1, OUT12, fl. 5);

contrato de parceria agrícola celebrado entre Maxwel Tozi Sian e José Carlos Borges e sua esposa Zenilda Alvarenga Borges, datado
em 17/1/2014, com vigência no por prazo de 10 anos a partir de 17/1/2014, com firmas reconhecidas por tabelião em 7/3/2014 (evento
1, CONTR21, fls. 3 - 4).
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O contrato de parceria agrícola celebrado com Maxwel Tozi Sian e José Carlos Borges foi datado em 25/8/2008, com firmas reconhecidas por
tabelião em 2/9/2008, mas contém cláusula declaratória de pacto verbal iniciado em 2002. O parceiro outorgante confirmou em depoimento
prestado em juízo que a autora exerceu atividade rural na propriedade rural do depoente junto com o marido dela, como meeiros, desde 2002.
Essa primeira testemunha disse que o marido trabalhava todo dia na propriedade do depoente, mas a autora ajudava o marido somente
alguns dias da semana. Disse que a autora nunca deixou de exercer atividade rural, nem mesmo aos longos dos cerca de dez anos em que ela
trabalhou na escola como merendeira em meio período.

Todas as testemunhas confirmaram que a autora ao mesmo tempo exerceu atividade rural em imóvel rural próprio e na propriedade rural
de Maxwel, que é vizinho. Confirmaram também que a autora não deixou de exercer simultânea atividade rural durante o tempo em que
trabalhou como merendeira na escola situada na zona rural. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal

Começou trabalhando na propriedade própria do Sr. Torquato Vieira das Neves, que é avô do marido da depoente; propriedade do avô do
marido da depoente, ganhou por herança; o avô do marido da depoente era Torquato Vieira das Neves; o marido da depoente é José Carlos
Borges; a propriedade tinha uns 4 hectares mais ou menos; cultivava aipim, café, laranja; a propriedade ficava em Pedra Branca, município
de Santa Leopoldina; não contratava mão de obra, era somente a família; a depoente está na propriedade até hoje; a depoente, o marido e 3
filhos, mas um dos filhos mora em outro lugar; os filhos também trabalham nessa propriedade; a depoente trabalhou de merendeira; uns 3
anos mais ou menos, a depoente acha; foi 2004 até 2015; trabalhava alguns dias, 2 anos em casa, 3 anos sem trabalhar; era intercalado; a
propriedade era do avô do marido da depoente agora se tornou da família da depoente por herança; propriedade de uns 4 hectares mais ou
menos, antes era uma propriedade grande, mas foi dividido para os herdeiros; para a depoente ficaram 4 hectares; trabalha somente a
família, os filhos trabalham juntos.

 

1ª testemunha – Maxwel Tozi Sian

O depoente mora em Pedra Branca; tem propriedade; a autora trabalha na propriedade do depoente desde 2002, quem trabalha é o marido,
e a autora ajuda; o depoente tem contrato com o filho da autora; a autora está na propriedade até hoje; a autora desde 2002 vai alguns dias
com o marido, o marido está quase todo dia, a autora trabalhava na escola algum tempo; na escola trabalhava meio período, no outro
período estava na propriedade do depoente; a autora tem uma propriedade junto com o marido; a autora trabalha uns dias com o depoente,
uns dias na propriedade própria, pois mexe com verdura com o marido e café; também na propriedade própria a autora mexe com café,
verdura e aipim e na propriedade do depoente mexe com café e uns pés de banana; é meeira; antes de trabalhar para o depoente a autora
trabalhava para o pai do depoente, não tinha escritura, não tinha contrato, trabalhava como diarista e trabalhava também na propriedade
própria; o depoente não sabe sobre a autora ter exercido outras atividades que não tenham sido na roça e na escola como merendeira; a
escola fica 1 quilômetro da propriedade da autora; trabalha desde 2002; antes de trabalhar para o depoente a autora e o marido
trabalhavam na propriedade própria, o depoente sabe pois é vizinho de propriedade da autora; antes da propriedade do depoente trabalhava
na propriedade que antes era de Torquato agora é da autora da família; o depoente nunca via fazendo outra atividade fora da roça; quando
tralhava na escola não largou o trabalho rural, trabalhava na escola e na roça; ficou na escola uns 10 anos.

 

2ª testemunha – Katia de Souza Claudino Pivetta

A depoente conhece a autora uns 25 anos; conhece da comunidade; a autora é lavradora; trabalha até hoje; a depoente já viu a autora
trabalhando; quando viu pela última vez estava panhando café; na propriedade própria; na propriedade própria trabalha a autora, o esposo
e os filhos; não tem necessidade de contratar outras pessoas, pois dá conta a família do serviço; a autora trabalha no Maxwel também, que
é vizinho mais próximo; também trabalha com lavoura café, banana na época que planta; teve um período que a autora trabalhou na escola,
na época o filho da depoente também estudava, a autora trabalhava meio período só para ajudar nas despesas da casa, que estava difícil,
pois tinha filho pequeno, e depois trabalhava na roça para agilizar o serviço da lavoura; quando estava trabalhando na escola não
abandonou o serviço da lavoura; a depoente acha que a principal renda vem da lavoura, pois trabalhava de segunda a sexta meio período na
escola e o resto trabalhava na roça; a depoente não conheceu Torquato; a depoente conhece o marido da depoente; Carlos Borges; trabalha
somente na roça.

 

3ª testemunha – Marcos Antônio Cont

O depoente conhece a autora desde 2000; conhece de Pedra Branca; é agricultora; trabalha na lavoura de café, banana; tem propriedade
em Pedra Branca, um sítio; o depoente conhece o sítio; trabalha a autora, o marido e os filhos; trabalha também no terreno de Maxwel;
desde 2002 que o depoente mora em Santa Leopoldina; do conhecimento que o depoente tem a autora sempre trabalhou na roça e também em
um colégio; trabalhava meio período no colégio e o resto na roça; não contratava pessoa para substituir na roça; a autora não tem outra
fonte de renda sem ser a agricultura; a autora só trabalhou na escola meio período; fazia comida para as crianças; a escola fica na zona
rural; desde que o depoente conhece a autora sempre morou na mesma propriedade; o marido da autora sempre trabalhou na roça, não tem
outras atividades; a propriedade que a autora mora deve dar uns 3 hectares; que o depoente sabe, a autora e o marido trabalham, e os filhos
ajudam; tem 1 filho casado que não mora na região, 2 que moram juntos e outro com uma casa separada, mas tudo próximo; todos os filhos
são trabalhadores rurais; a principal lavoura é café e banana.

Ficou provado que a autora exerceu atividade rural desde 18/12/1982, mas ficou descaracterizado o regime de economia familiar nos
períodos em que ela auferiu renda na atividade de merendeira em escola da zona rural:

03/2004 a 12/2004

02/2005 a 12/2005

02/2006 a 12/2006
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04/2007 a 12/2008

02/2009 a 11/2009 

02/2012 a 01/2013

02/2014 a 12/2014

04/2015 a 12/2015

O trabalhador rural só tem direito à aposentadoria sem recolher contribuições previdenciárias se puder ser qualificado como segurado
especial. O segurado especial exerce atividade rural em regime de economia familiar. Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência (redação original do art. 11, § 1º, da Lei nº
8.213/91). Por isso, se o trabalhador rural tem fonte de renda estranha à atividade rural, o regime de economia familiar
fica descaracterizado. Consequentemente, nos períodos em que a autora auferiu renda na atividade de merendeira fica prejudicada a
averbação de tempo de serviço rural sem recolhimento de contribuições previdenciárias.

Em todos os períodos intercalados em que não há prova de percepção de renda na atividade de merendeira, a autora tem direito à averbação
do tempo de serviço rural em regime de economia familiar.

O art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 admite que o exercício da atividade rural seja descontínuo para fins de concessão de aposentadoria por idade.
Os períodos descontínuos de atividade rural podem ser somados para completar tempo equivalente à carência da aposentadoria. Há, porém,
uma condição para que os períodos descontínuos de atividade rural possam ser levados em consideração: que o exercício da atividade
urbana intercalada tenha se dado apenas durante curtos períodos.

O intuito do legislador ao prever a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural foi permitir o afastamento do campo por curtos
períodos, principalmente em razão da natureza sazonal inerente àquela atividade. É comum que nos períodos de entressafra o trabalhador
rural busque exercer atividade urbana temporariamente. Todavia, a descontinuidade da atividade rural tolerada pela lei é apenas aquela
aferida em curtos períodos. Assim é que o art. 11, § 9º, III, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o membro do grupo familiar não perde a qualidade
de segurado especial se tiver exercido atividade urbana durante período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil.
Portanto, se houver exercício de atividade urbana durante mais de 120 dias por ano, os períodos descontínuos de atividade rural do
trabalhador rural não podem ser computados para efeito de concessão de aposentadoria por idade rural “pura”.

No período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria, os únicos anos em que a autora ficou sem exercer atividade urbana
durante mais de 120 dias foram os anos 2010 e 2011.  Por isso, os períodos descontínuos de atividade rural em regime de economia familiar
não podem ser somados para efeito de aposentadoria por idade de trabalhador rural, aos 55 anos de idade, A autora poderá requerer
aposentadoria por idade híbrida, na forma do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, quando completar a idade mínima cabível.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

II.3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, eis que está devidamente fundamentada e os argumentos
recursais não são capazes de infirmar suas conclusões (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

O extrato do CNIS da autora revela o registro de vínculos de emprego entre os anos de 2004 a 2015, em sua grande
maioria em favor do Município de Santa Leopoldina (Evento 5 - OUT3 - fl. 3).

Com efeito, o período de carência situa-se de 04/2005 a 04/2020 (DER). Durante esse período, a autora desempenhou
atividade urbana por 68 meses; ou 5,67 anos.  Trata-se de período de trabalho urbano inteiramente situado dentro do período de
carência e que é superior a 1/3 do referido período.

Diz a autora que houve o exercício concomitante da função de merendeira e da atividade rural na lavoura.

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade rural ou extrativista desempenhada for
indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei
8.213/91:   “§ 1º  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.”

A nota da indispensabilidade do trabalho rural não restou demonstrado no caso concreto. Houve nítido predomínio do
trabalho urbano sobre o trabalho rural.

3. Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas
fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001665513v5 e do código CRC adaf935d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001497-91.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DORVALINA FERREIRA COELHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DIARISTA. SÚMULA 577 DO
STJ. ART. 2º DA LEI Nº 11.718/2008. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.
ENTENDIMENTO DO STJ. INICIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. DESCARACTERIZAÇÃO
DO REGIME DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de aposentadoria rural.

No recurso, alegou o que segue: 

“...

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, mesmo entendo que pela análise dos autos, e pelo teor do depoimento pessoal e dos vínculos na
CTPS, há indícios de que a autora efetivamente trabalhou como lavradora, não como meeira (segurada especial) mas como diarista, ainda
assim, entendeu que que o período posterior a 01/01/2011 não deve ser computado por não existir recolhimento e que não foi apresentado
prova documental suficiente.

Entendo que não assiste razão o juízo a quo, o juízo a quo entende que o diarista rural seria obrigado a realizar recolhimentos previdenciário
a partir de 01/01/2011, com fundamento que o mesmo deixou de ser equiparado a segurado especial e passou a ser equiparado a contribuinte
individual.

O STJ tem entendimento consolidado a respeito da dispensabilidade do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo trabalhador rural
boia fria e/ou diarista, mesmo após o fim do prazo previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.718/2008, que prorrogava até 31/12/2010 a
vigência do art. 143 da Lei nº 8.213/1991. (...)

Referente a prova material, no ato do requerimento administrativo apresentou todos os documentos comprobatórios de sua condição de
trabalhadora rural, dentre eles a:

* Ficha de Matrícula do Fabrício Ferreira Santos, filho da autora, datado de 02/02/1995, em que consta a profissão como lavradora;

* Ficha de Matrícula da Eliane Coelho dos Santos, filha da autora, datado de 01/08/2000, em que consta a profissão como lavradora;

* Ficha de Matrícula da Edaiane Ferreira Coelho dos Santos, filho da autora, datado de 22/12/2004, em que consta a profissão como
lavradora;

* Ficha de Matrícula da Maria Eduarda Coelho dos Santos, filha da autora, datado de 30/11/2007, em que consta a profissão como
lavradora.

A prova material apresentada foi corroborada com prova testemunhal robusta, que confirmou que a autora sempre exerceu atividade rural.

Ficou comprovado através da prova material e testemunhal que a recorrente trabalhou como empregada informal, diária rural e empreitada,
por mais de 40 anos no Córrego do Farias.

Verifica-se que o conjunto probatório não deixou qualquer dúvida que a recorrente possui o período de atividade rural muito superior a
carência exigida para o benefício, não devendo prosperar o entendimento que o diarista rural “boia-fria” seja obrigado a recolher no
período posterior a 01/01/2011.

(...)”

VOTO

1.  A parte autora nasceu em 23/10/1960.

A DER ocorreu em 29/04/2019.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o seguinte argumento:

“...
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Não há nos autos início de prova material consistente. Autora afirmou, em seu depoimento pessoal, ter trabalhado como diarista durante
muitos anos mas não há prova documental robusta que subsidie as informações prestadas em seu depoimento pessoal e no depoimento das
testemunhas.

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

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até 31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e
para o trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza
rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora requereu a aposentadoria em 2016. A partir de 1º/1/2011,
empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da Lei nº
8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação de exercício de atividade
rural sem recolhimento de contribuições. A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008 prevê que até 31 de dezembro de 2010, a
atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº 8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural.

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

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

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

II.2. Da condição de diarista.

A controvérsia diz respeito à necessidade ou não do recolhimento de contribuições previdenciárias, para o cômputo para
fins de carência do tempo de exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual após 31/12/2010. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado a respeito da dispensabilidade do recolhimento de
contribuições previdenciárias pelo trabalhador rural boia fria e/ou diarista, mesmo após o fim do prazo previsto nos artigos 2º e 3º da
Lei nº 11.718/2008, que prorrogava até 31/12/2010 a vigência do art. 143 da Lei nº 8.213/1991. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.767.338 - RS (2018/0239931-8) 
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO  : CREUSA DE LIMA ALMEIDA 
ADVOGADOS : DORISVALDO NOVAES CORREIA  - PR031641 
VALÉRIA DOS SANTOS MAZONI  - PR075641 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. BOIA-FRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 
DECISÃO 
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da
4ª Região, assim ementado (fl. 279, e-STJ): PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-FRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 
1. A despeito da orientação firmada sob a égide do antigo Código de Processo Civil, de submeter ao reexame necessário as
sentenças ilíquidas, é pouco provável que a condenação nas lides previdenciárias, na quase totalidade dos feitos, ultrapassem o valor limite
de mil salários mínimos. E isso fica evidente especialmente nas hipóteses em que possível mensurar o proveito econômico por mero cálculo
aritmético.  
2. Remessa necessária não conhecida. 
3. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142 da Lei nº
8.213/1991. 
4. Comprovado o implemento da idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para mulheres), e o exercício de atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, ainda que a comprovação seja feita de forma descontínua, é devido
o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora. 
5. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material complementada por prova testemunhal
idônea, sendo dispensável o recolhimento de contribuições para fins de concessão do benefício. 
6. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).  
7. Verba honorária majorada em razão no comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 
8. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC. 
Embargos de declaração rejeitados. 
A parte recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento de que a Corte de origem não se manifestou a respeito
do alcance da eficácia do artigo 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991 e dos artigos 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008. 
Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º e 3º da Lei 11.718/2008. Aduz que
a Previdência Social, em oposição à Assistência Social, possui caráter contributivo, de modo que o boia-fria, considerado
contribuinte individual, nos termos do artigo 11, V, g, da Lei 8.213/1991, é segurado obrigatório e deve contribuir a partir de 1º de janeiro

5001497-91.2020.4.02.5004 500001678054 .V7 JESXVCP© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 260



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 51/233

de 2011, nos precisos termos do artigo 3º da Lei 11.718/2008. 
Defende não ser possível equiparar o boia-fria ao segurado especial, porque enquanto este desenvolve atividade econômica por
conta própria, assumindo seu risco, aquele a desenvolve mediante recebimento de remuneração diária (contribuinte individual), sendo o risco
da atividade de terceiro. Aponta que criar categorias de segurados ou efetuar equiparações, sem a respectiva contribuição, tem o condão
criar um benefício assistencial sem previsão legal. 
Sem contrarrazões. 
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 361, e-STJ 
É o relatório. Passo a decidir. 
De início, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa
ao referido normativo sem demonstrar a efetiva relevância da questão de direito para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Deveras,
é deficiente a fundamentação, que, apesar de indicar omissão quanto ao teor dos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, 2º e 3º e seus
parágrafos únicos da Lei 11.718/2008, não demonstra em que momento o acórdão recorrido teria se omitido quando à sua violação. Assim,
aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
No que diz respeito à alegação de ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º e 3º da Lei 11.718/2008 , o acórdão recorrido
consignou o seguinte (fl. 275-276, e-STJ): 
No que tange à insurgência da Autarquia de que a parte autora enquadra-se como contribuinte individual e não como segurado especial,
devendo contribuições desde 01/2011, também não merece guarida. 
Importa frisar que a autora é trabalhadora rural diarista, prescindindo apresentar comprovantes de recolhimento de contribuição, uma vez
que se trata de segurada bóia-fria (trabalhador equiparado a segurado especial). Desse modo, não se lhe aplicaria o limite temporal a que
se refere o art. 143 da Lei nº 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores
rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A esses últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91. 
Além disso, ainda que pudesse ser considerada contribuinte individual, a responsabilidade por eventual recolhimento, no seu caso específico,
seria do tomador,como inclusive decorre do disposto no artigo 14-A da 5.889/73 (introduzido pelo artigo 1º da Lei 11.718/08). Não há, assim,
como condicionar a concessão de aposentadoria por idade ao recolhimento de contribuições. 
Ocorre que o recorrente não impugnou nas razões do recurso especial a referida fundamentação, segundo a qual caso se considerasse
o diarista rural contribuinte individual, a responsabilidade pelo eventual recolhimento das contribuições seria do tomador de serviços, nos
termos do art. 14-A da Lei n. 5.889/1973. Essa, por si só, assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou, atraindo a aplicação ao caso da Súmula 283/STF. 
Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e parâmetros dos §§2º, 3º e 11 do artigo 85
do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça (artigo 98, §3º, CPC/2015). 
Ante o exposto, não conheço do recurso especial. 
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília (DF), 12 de agosto de 2019. 
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
Relator 
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 14/08/2019)

Nessas condições, deve-se aplicar o entendimento do STJ, contudo, torna-se necessário analisar o início de prova
material acostado aos autos.

II.3. Do início de prova material.

Há nos autos as seguintes provas materiais:

Ficha de Matrícula do Fabrício Ferreira Santos, filho da autora, datado de 02/02/1995, em que consta a profissão como
lavradora; (evento 1, fls. 35-36/64)

- Ficha de Matrícula da Eliane Coelho dos Santos, filha da autora, datado de 01/08/2000, em que consta a profissão como
lavradora; (evento1, fl. 37-38/64)

- Ficha de Matrícula da Maria Eduarda Coelho dos Santos, filha da autora, datado de 30/11/2007, em que consta a profissão
como lavradora. (evento1, fls. 39-40/64)

- Ficha de Matrícula da Edaiane Ferreira Coelho dos Santos, filha da autora, datado de 22/12/2004, em que consta a profissão
como lavradora; (evento1, fls. 41-44/64)

- Ficha de Matrícula de Lucas Ferreira Coelho dos Santos, filho da autora, datado de 27/01/2004, em que consta a profissão
como lavradora; (evento1, fls. 45-46/64)”

Diante do exposto, verifica-se que o início de prova material de atividade rural mais recente é de novembro de 2007.

O período de carência do benefício pretendido dá-se de 2004 a 2019.

O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da Turma
Nacional de Uniformização). No caso, não há início de prova material do labor rural posterior a 2007.

Além disso, em seu depoimento pessoal, a autora declara que não está trabalhando no meio rural há 5 anos, por vontade
própria. 

Em suma: a autora não possui a carência mínima para a concessão da aposentadoria por idade rural.

Nessas condições, a pretensão improcede.
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III. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).
Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5027675-86.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DALVINO FELICIDADE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. DIB FIXADA
NA DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade híbrida, com DIB na data da citação.

No recurso, alegou o que segue:

"...

Urge ressaltar que o Recorrente logrou êxito desde a data do requerimento administrativo que o mesmo tem qualidade de segurado especial
como trabalhador rural, pois a própria requerida concedeu ao autor pensão por morte rural, conforme documentos colacionados pelo
próprio INSS.

Ademais, no decorrer do processo administrativo a autarquia deixou de realizar a oitiva de testemunhas que corroborassem com as provas ou
indícios do labor rural do autor, tendo somente ocorrido por determinação judicial.

Com efeito, veja-se tais argumentos não merecem prosperar, eis que além da Sr. Dalvino Felicidade ter comprovado, por meio de prova
documental e testemunhal, o efetivo labor rurícola no período pleiteado, não há imposição legal que exija que a parte Autora seja
trabalhador rural.

Vale mencionar que a prova testemunhal produzida em sede de Justificação Judicial corrobora com os argumentos trazidos na peça exordial,
tornando-se evidente a atividade rural exercida pela Sr. Dalvino Felicidade no lapso temporal declinado.

Isto, pois, atente-se, Vossa Excelência, que TODAS AS TESTEMUNHAS POSSUÍAM CONHECIMENTO DOS FATOS E FORAM UNÍSSONAS
E CONVERGENTES EM SEUS DEPOIMENTOS.

Ademais, NÃO HÁ exigência legal de que o documento apresentado como início de prova material abranja todo o período que se quer
comprovar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, visto que todos os pontos da sentença analisam satisfatoriamente o caso, O Autor reitera todos os argumentos lá lançados, evitando a
desnecessária tautologia.

FACE AO EXPOSTO, requer seja provido o presente recurso para que o marco inicial do beneficio seja desde a data do requerimento
administrativo realizado em 25/10/2019, e a condenação de seus retroativos desde então, bem como condenar o Recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios, no valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, eis que cabíveis em segundo grau de jurisdição, com fulcro no art.
55 da lei 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei 10.259/01.”

VOTO

II. Fundamentação

II.1. A sentença, no ponto objeto do recurso, tem a seguinte fundamentação:

“...

In casu, a parte autora nasceu em 28/03/1956, assim, quando requereu administrativamente sua aposentadoria em 25/10/2019 (DER), já
contava com 60 anos de idade.

Quanto à carência, os trabalhadores rurais devem cumpri-la conforme previsto no artigo 142 da Lei nº 8.213/1991, que considera preenchido
tal requisito desde que o trabalhador comprove exercício da atividade rural em número de meses idênticos ao previsto para carência do
benefício. No caso, 180 meses, visto que o autor implementou o requisito etário em 2016.

Para amparar sua pretensão, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos:

a) contrato particular de doação de terra, datado de 2014, no qual ele é qualificado como lavrador;

b) certidão de casamento, datada de 1996, constando que ele e sua esposa, Jahel dos Santos, são lavradores;
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c) fichas de matrículas escolares dos filhos, datadas de 1994 e 2009, constando que ele e sua esposa são lavradores.

Ademais, consta do CNIS da mulher do autor, falecida em 10/09/2015, que ela era segurada especial do RGPS desde 20/09/2000.

(...)

Nesse pormenor, complementando a prova documental trazida, as testemunhas ouvidas no INSS foram categóricas em afirmar o trabalho
rural do requerente. Dos depoimentos colhidos em sede administrativa, pode-se inferir que o autor sempre residiu em terra própria, na cidade
de Santa Maria de Jetibá, mas exercia o labor rurícola como meeiro e diarista nas propriedades vizinhas; que trabalhavam somente o
demandante, sua esposa e os filhos, sem a ajuda de terceiros ou empregados.

Em sendo assim, vejo que foi injusta a decisão da Autarquia que negou o pedido de aposentadoria por idade rural do autor.

Com efeito, sabe-se que a Lei de Benefícios não exige, para o reconhecimento do labor rurícola e para a concessão de aposentadoria por
idade rural, a existência de documentos comprovando ano a ano a atividade, limitando-se a requerer um início de prova material suficiente
acerca dela, que somados com os depoimentos testemunhais, levem a uma convicção segura sobre o trabalho rural da parte autora.

Além disso, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais
antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório (Súmula 577).

In casu, as provas documentais apresentadas pela parte autora caracterizam fortes indícios do exercício de atividade rural, e, as testemunhas
ouvidas em sede administrativa não deixaram dúvidas acerca dos fatos alegados pelo requerente, nada restando a este Juízo, senão, acolher a
pretensão autoral.

Ressalva-se, porém, que o benefício deve ser concedido a partir da data da citação, visto que não foi apresentado no processo administrativo
qualquer início de prova material do labor rural alegado.”

II.2. Da DIB da aposentadoria por idade.

Analisando o processo administrativo no Evento 18, nota-se que não há nenhum início de prova material do labor rural
supostamente exercido. 

O início de prova material (contrato particular de doação de imóvel rural, ficha de matrícula dos filhos e certidão de
casamento) somente foi apresentado em juízo, momento em que o INSS teve ciência.

Nessas condições, a DIB deve ser permancer na data da citação e a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente vencida
em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003102-75.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SOUZA CONCEICAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial. 

Alega a embargante que o acórdão padece do vício de contradição entre os julgados e o início de prova material da
embargante. Aduz que o acórdão afirma que: “nota-se algum envolvimento da Embargante com as lides rurais”, mas também afirma
que “não tem início de prova material”, padecendo, dessa forma, de vício de contradição. Afirma que apresentou farta documentação
que se consubstancia em início de prova material para demonstrar o labor rural mesmo após o início do recebimento da pensão por
morte do marido, que foram corroboradas pela prova testemunhal como requer a Lei n. 8213/91, como já sedimentado pela
jurisprudência de nossos Tribunais, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Embargante assim se desincumbido de todo o
ônus probatório de suas alegações, produzindo tanto a prova material, quanto a prova testemunhal. Assevera que o acórdão reconhece
que a embargante recebe pensão por morte rural de 1 salário mínimo, que mora em área rural e labora como rural, o que foi
corroborado com depoimentos das testemunhas que confirmaram o início de prova material. Registra que rendas que não superem o
valor de um salário mínimo não descaracteriza a qualidade de segurada especial. Ressalta que o companheiro da embargante, Helio
Pereira Melo, é aposentado como trabalhador rural por sentença de processo que tramitou neste mesmo juízo sob o nº 5003116-
59.2020.4.02.5003, o que demonstra que o exercício das atividades rurais pela embargante e seu companheiro eram e ainda são
indispensáveis à sobrevivência de seu grupo familiar.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001242-04.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZABEL RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por idade híbrida a partir da data do requerimento administrativo.

Alega o embargante que, no bojo do Tema 1007, já houve juízo positivo de admissibilidade de Recurso Extraordinário
do INSS que debate questões constitucionais relacionadas às tese jurídica firmada pelo STJ. Mais ainda, por se tratar de feito
representativo com grande impacto jurídico e econômico, vê-se que há determinação expressa para a manutenção do sobrestamento
dos feitos que cuidem da mesma questão jurídica.

Alega, para efeito de prequestionamento, que o acórdão incorreu em omissão acerca da pévia fonte de custeio (art. 195,
§5º, da CRFB), do necessário equilíbrio atuarial do sistema (art. 201, da CRFB) e da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da
CRFB).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Ressalto que os acórdãos nos quais foi fixada a tese do Tema 1007 do Superior Tribunal de Justiça transitaram em
julgado em 05/04/2021 e 04/05/2021.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5020555-89.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADENICE MARIA RIGO VIGUINI (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por idade híbrida a partir da data do requerimento administrativo.

Alega o embargante que, no bojo do Tema 1007, já houve juízo positivo de admissibilidade de Recurso Extraordinário
do INSS que debate questões constitucionais relacionadas às tese jurídica firmada pelo STJ, pelo que o feito deve ser mantido
sobrestado, aguardando decisão final do e. STF. Alega, para efeito de prequestionamento, que o acórdão incorreu em omissão acerca
da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º, da CRFB), do necessário equilíbrio atuarial do sistema (art. 201, da CRFB) e da cláusula de
reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

O voto condutor do acórdão embargado já afastou a necessidade de sobrestamento do feito, bem como destacou que a
sentença está de acordo com a tese fixada pelo STJ no Tema 1007.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003932-44.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVANEA VIEIRA PAIVA BITENCOURT (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a:

(i) Restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez NB 1187597535 desde a cessação indevida, com acréscimo de 25% desde a DIB
(01/12/2000), respeitada a prescrição quinquenal, uma vez que, à data do requerimento administrativo, a necessidade de assistência de terceiros
já era demonstrada, não havendo que se falar em falta de requerimento administrativo (Informativo 483, STJ).

(ii) pagar os atrasados de aposentadoria por invalidez desde a cessação do benefício até a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez;
pagar os atrasados do adicional de 25% desde 01/12/2000 até sua efetiva implantação, respeitada a prescrição quinquenal. As mensalidades
devem ser corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de Cálculos do
Conselho da Justiça Federal.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

"... DA NATUREZA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

No que se refere ao pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da cessação,
tampouco há direito à concessão do benefício considerando a impossibilidade de cumulação de benefício previdenciário
decorrente de incapacidade (aposentadoria por invalidez) como exercício de mandato eletivo.

...

O exercício de um mandato eletivo depende da prática de atos voluntários de candidatura e posse, após a diplomação, no
cargo para o qual o candidato foi eleito. Ou seja, o titular do mandato deve ter praticado o ato voluntário de candidatura
e, uma vez eleito, tomado posse no cargo eletivo, dando início ao exercício do mandato.

Em síntese, a pessoa voluntariamente buscou exercer a atividade parlamentar e, para tanto, faz jus à remuneração
estabelecida na legislação de regência.Ora, se uma pessoa tem condições de exercer um trabalho remunerado, além dese
mostrar capacitada para essa espécie de labor, resta inegavelmente evidenciado que não necessita da proteção econômica
oriunda do sistema previdenciário público.

Desta forma, o exercício de mandato eletivo voluntário de segurado do Regime Geral de Previdência Social não pode
alterar a finalidade para a qual foi criada a Previdência Social, mormente noque tange à aposentadoria por invalidez,
qual seja, a cobertura do risco da incapacidade
laboral, visando assegurar os meios indispensáveis de manutenção e subsistência do segurado atingido por tal infortúnio.

É mister registrar que seria de todo despropositado tratar o labor desempenhado no exercício de mandato eletivo por
“intelectual” e, por esse motivo, excetuá-lo da aplicação do art. 46 da Lei nº 8.213/91, conforme o caso. Isso significaria
admitir que o inválido pode exercer um trabalho intelectual como se tal labor não fosse uma espécie de trabalho
autêntico.Com a instalação de tal quadro, ter-se-á flagrante ofensa à Constituição Federal, visto queno inciso XXXII do
seu art. 7º expressamente dispõe:XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou
entre os profissionais respectivos.Nessa toada, o exercício de mandato eletivo, por se tratar de apenas uma das
vertentes do amplo exercício dos direitos políticos, implica em retorno voluntário à atividade que garante a subsistência do
segurado, visto que o eleito recebe remuneração para exercer o munus publico.Dito de outro modo, cuida-se de verdadeiro
desempenho de atividade laboral. Ou seja,conforme disposto no ordenamento jurídico brasileiro, uma atividade
remunerada que visa, ao mesmo tempo, retribuir o trabalho realizado e suprir as despesas decorrentes do exercício do
mandato. ..."

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 10/12/1971
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Trabalho/Atividade habitual EV. 42 - comerciária
Escolaridade 2º grau completo
Doença e/ou lesão Outras cataratas especificadas (CID H26.8), Córnea transplantada (CID Z94.7) e Ceratocone (CID H18.6)

2.   A autora estava aposentada por invalidez desde o ano 2000.

Foi eleita vereadora, o que causou a cessação, pelo INSS, do benefício de aposentadoria por invalidez.

O INSS, no recurso, argumenta que há "impossibilidade de cumulação de benefício previdenciário decorrente de incapacidade
(aposentadoria por invalidez) como exercício de mandato eletivo."

Concordo com a argumentação do INSS. Se a pessoa pode desempenhar mandato eletivo, não há incapacidade omniprofissional. Seria o
caso de, ao menos, suspender-se o pagamento da aposentadoria enquanto perdura o mandato eletivo.

Ocorre que tanto o STJ (1ª e 2ª turmas) quanto o TRF da 4ª Região formaram jurisprudência amplamente favorável à pretensão. Eis os
julgados:

PREVIDENCIÁRIO.RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA PPOR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. POSSIBILIDADE. 
1. Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de recebimento de benefício por invalidez, com relação a período
em que o segurado permaneceu no exercício de mandato eletivo.   2. A Corte de origem decidiu a questão em acordo com a
jurisprudência do STJ de que não há óbice à cumulação da aposentadoria por invalidez com subsídio decorrente do
exercício de mandato eletivo, pois o agente político não mantém vínculo profissional com a Administração Pública,
exercendo temporariamente um munus público. Logo, a incapacidade para o exercício da atividade profissional não
significa necessariamente invalidez para os atos da vida política.  3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - 2ª
TURMA. REsp 1786643 / SP. DATA DO JULGAMENTO 21/02/2019)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE. 
1. É possível a percepção conjunta do subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo (vereador), por tempo
determinado, com o provento de aposentadoria por invalidez, por se tratarem de vínculos de natureza diversa, uma vez que
a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política.   2. Recurso especial
não provido.    (STJ - 1ª TURMA. REsp 1377728 / CE - DATA DO JULGAMENTO 18/06/2013)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE
VALOR ABSOLUTO. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO. PROVA DOS AUTOS CORROBORANDO A CONCLUSÃO
DO PERITO. SITUAÇÃO PRESENTE NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE. 1.
A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho,
exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor
absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes
que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial, ou se, apesar da conclusão final deste, a própria
perícia trouxer elementos que a contradigam. 2. No caso concreto, havendo nos autos prova produzida pelo segurado que
indique a permanência do seu estado incapacitante após o cancelamento administrativo do benefício e, desse
modo, corroborando o  entendimento técnico externado pelo expert, confirma-se a sentença de procedência. 3.
Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório no sentido de que a parte autora está
definitivamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais e ponderando, também, acerca de
suas condições pessoais - especialmente tendo em vista conta 63 anos de idade, possui baixa escolaridade e qualificação
profissional restrita -, mostra-se inviável a sua reabilitação, razão pela qual é devido o benefício de aposentadoria
por invalidez. 4. Tendo as provas dos autos apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do cancelamento
administrativo, o benefício é devido desde então. 5. É possível a percepção cumulada dos subsídios de vereador com os
proventos de aposentadoria por invalidez, por se tratar de vínculos de natureza diversa, tendo em vista que a incapacidade
para o trabalho não significa invalidez para os atos da vida política. (TRF4, AC 5019839-49.2020.4.04.9999, TURMA
REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 15/02/2022)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. REQUISITOS. ACUMULAÇÃO. MANDADO
ELETIVO. POSSIBILIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: a) a qualidade de
segurado; b) o cumprimento do período de carência; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (quanto à
aposentadoria por invalidez) ou temporária (em relação ao auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência do segurado, análise que, como regra, se dá por meio da produção de prova pericial, mas deve considerar,
também, outros fatores pessoais devem, como faixa etária, grau de escolaridade, qualificação profissional, entre outros. 3.
Caso em que, demonstrada a persistência do quadro de incapacidade, não é cabível o cancelamento de benefício de
aposentadoria por invalidez, em decorrência de exercício de mandato de vereador, pois inexiste óbice à cumulação com o
subsídio advindo do exercício de mandato eletivo, uma vez que possui natureza distinta. (TRF4, AC 5024992-
40.2019.4.04.7108, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 16/09/2021)
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3.  Em face da posição assumida pelo STJ sobre o tema e ressalvando meu entendimento, não vejo razão para prover o recurso.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante
o preenchimento do código verificador 500001715649v4 e do código CRC 83a5f65f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001047-20.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VANUZA RIBEIRO DE FREITAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Com todo respeito, a r. Sentença há de ser reformada para julgar procedente o feito porquanto o julgador não esta
adstrito ao impugnado laudo pericial, principalmente o dos autos que: 

- Contraria demais provas dos autos dando conta de incapacidade: 

“Informo para os devidos fins, que a paciente acima passou em consulta e foi avaliada com diagnostico de artrose leve de joelho
direito. Paciente no momento queixa dor em joelho direito. Radio grafia de joelho direito evidenciando diminuição do espaço articular
com osteofitos marginal. em tratamento conservador, com medicações, fisioterapia e controle de peso, CID M17.9.”12/04/2021 

Quadro agravado porquanto de acordo com EV 32 - LAUDO1 "QUADRO DEPRESSIVO IMPORTANTE, PÓR PERDA
(FILHO DALECEU DE COVID), ALÉM DE VOMITOS, NAUSEA E PERDA DE PESO, POR PROVAVEL ORIGEM
PSICOGÊNICA CID10 F32. F412; SEGUE EM ATENDIMENTO - SEM PREVISÃO DE ALTA" 06/12/2021 

Considerando idade, profissão, escolaridade, qualificação, enfermidades que a acometem, e demais provas produzidas
preenchidas estão os requisitos e assim leva a conclusão de que faz jus ao benefício pleiteado, devendo ser reformada a
r. Sentença. (...)"

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"  ...    No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 21, diagnosticou quadro de artrose
leve em joelhos, afirmando o perito que "Quadro este decorrente de processos degenerativos e que são comuns com a
idade. Não há incapacidade laboral". 

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que autorize a concessão do
benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a parte autora não se
desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados,
importando registrar que a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por
profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a documentos
particulares juntados aos autos pelas partes. (...)"

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 9/1/59
Trabalho/Atividade habitual COSTUREIRA
Escolaridade  
Doença e/ou lesão ev. 21 - QUADRO DE ARTROSE LEVE EM JOELHOS. CID M17.0

2.   Alegou-se que o laudo pericial seria contrário às demais provas dos autos.

Não, não é.

O perito diagnosticou quadro de artrose leve em joelhos, afirmando que tal quadro é "decorrente de processos degenerativos e que são
comuns com a idade. Não há incapacidade laboral". 
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Ora: o laudo do médico assistente da autora também afirmou que a mesma teria "artrose leve de joelho direito" (ev.1-laudo10). Nada
se referiu em tal documento sobre incapacidade.

Logo, a conclusão do perito converge com a do médico assistente.

Não há elemento de prova com base no qual possa excluir a conclusão do perito.

3. O laudo de evento 32, referido no recurso, foi emitido após a perícia judicial e refere a uma doença que não foi referida na inicial
(quadro depressivo pós perda de filho).

Sendo tal documento médico emitido após a perícia judicial e não tendo relaçaõ com a causa de pedir, deve ele motivar novo pedido
administrativo.

Logo, não conheço de seu teor.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001715651v2 e do código CRC 318244f5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002724-76.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IGNES SOPRANI DEL BORTOLI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a "... RESTABELECER o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora, IGNES SOPRANI DEL BORTOLI, desde a indevida cessação, e Data de Cessação
do benefício (DCB) em 120 dias a contar da efetiva implantação do benefício; "

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 12/1/1959
Trabalho/Atividade habitual proferssora
Escolaridade  
Doença e/ou lesão Transtorno depressivo recorrente, CID F33 e F41 Transtorno de ansiedade

2.  O perito do juízo, especialista em psiquiatria, apurou que a parte autora é portadora de transtorno depressivo recorrente e transtorno
de ansiedade, patologia que induz a sua incapacidade total e temporária.

A perícia ocorreu em 28/9/21. O perito situou a DII mais de 2 anos antes, em 05/2019 (ev.18, h). O quadro indica probabilidade de
que a incapacidade tenha duração indefinida.

O laudo de médico assistente emitido em 23/6/21 tem o seguinte teor:

Considerando a idade da autora; o fato de o perito ter fixado que a incapacidade perdura mais de 2 anos antes da perícia; o fato de o
médico assistente, em laudo fundamentado, asseverar, em 2021, que a incapacidade é por tempo indeterminado; concluo haver
elementos suficientes para caracterizar a incapacidade como de duração indefinida.

O Manual de Perícia Médica da Previdência Social afirma que a incapacidade de duração indefinida justifica a concessão de
aposentadoria por invalidez:
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4.2.2 – Quanto à duração a incapacidade laborativa pode ser temporária ou de duração indefinida a) considera-se temporária a
incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo previsível; b) a incapacidade indefinida é aquela insuscetível de
alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à época. 

4.2.3 – Quanto à profissão a incapacidade laborativa pode ser: a) uniprofissional – aquela em que o impedimento alcança apenas uma
atividade específica; b) multiprofissional – aquela em que o impedimento abrange diversas atividades profissionais; c) omniprofissional –
aquela que implica a impossibilidade do desempenho de toda e qualquer atividade laborativa, sendo conceito essencialmente teórico, salvo
quando em caráter transitório. 

4.3 – A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa total, indefinida e multiprofissional, insuscetível de recuperação ou
reabilitação profissional, que corresponde à incapacidade geral de ganho, em conseqüência de doença ou acidente.

O recurso deve ser provido.

A DIB deve ser fixada na data da perícia judicial, quando restou caracterizada a incapacidade de longo prazo (iniciada mais de 2 anos
antes).

3.      Conclusão.

4.1. Resta prejudicada a petição de evento 48.

4.2.    DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a CONVERTER o AUXÍLIO-
DOENÇA concedido na sentença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde o dia 28/9/21 (DIB).

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A CEABDJ para implantar o benefício em 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716129v3 e do código CRC 26e7389f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001620-89.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VANESSA DA SILVA FRANCO FLORES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... Em sentença, a recorrente teve seu pedido negado sob a alegação de haver capacidade para o trabalho, tendo em
vista o laudo pericial juntado. Todavia, a sentença proferida merece reforma, uma vez que baseada em uma prova que
contraria toda a documentação médica juntada nos autos. De fato, a perícia judicial foi feita por médico não
especialista, que não soube avaliar o quadro de saúde da recorrente da maneira correta. Insta esclarecer que o
periciando diariamente está acometido de sintomas como dor intensa diariamente, apesar de toda dedicação ao
tratamento médico há anos, sua moléstia só aumenta. O que fugiu a r. sentença foi a sensibilidade de analisar de uma
forma ampla o presente caso, afinal os sintomas e efeitos perversos de sua doença (aspecto físico) incidem e tem
repercussão gigantescas no cerne de sua atividade cotidiana e no Princípio da Dignidade Humana e das Liberdades
Fundamentais, as quais o segurado, de alguma forma busca abrandar por meio da Previdência Social. Nota-se que a
jurisprudência não apenas autoriza como encoraja a realização de nova perícia quando o exame original é insuficiente:
(...)

Não podemos esquecer também de alguns princípios como o IN DÚBIO PRO MISERO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PREVIDÊNCIA, e, basta a análise da documentação médica juntada nos autos para verificar a complexidade do caso e
a necessidade de perícia específica. Neste diapasão, o nobre julgador a quo não concedeu o restabelecimento do
auxílio-doença, mesmo depois de todos os documentos apresentados que comprovam a incapacidade. O perito nomeado
não respondeu claramente aos quesitos, sendo inegável a contradição entre as anomalias, os laudos de “verdadeiros
peritos” (médicos que acompanham a recorrente há anos), e o laudo do perito do juízo. (...)

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 20/12/1982
Trabalho/Atividade habitual aux. serv. gerais
Escolaridade 3º ano do ensino fundamental
Doença e/ou lesão Carcinoma de pulmão (C34) 

2.  O perito afirmou que a autora porta carcinoma de pulmão. Contudo, não detectou incapacidade, visto que o tratamento já foi
realizado e decorreu o tempo necessário para a recuperação. Eis o que há no laudo a respeito:

10) Data provável do início da INCAPACIDADE para o trabalho identificada. Justifique com base em dados técnicos. 

R: Não há incapacidade para o trabalho. 

11) Houve incapacidade em 11/03/2019, dia seguinte ao cancelamento do benefício ou mesmo em 19/07/2019, data de entrada do novo
requerimento administrativo? Justificar, apontando os elementos que serviram de base à conclusão. Manifestar-se em relação a cada uma das
datas. 

R: Não. Pois a presença de incapacidade total foi a partir de 06/2018 (data da cirurgia), de forma contínua, com duração estimada de 08
meses, tempo este necessário para a recuperação da cirurgia e tratamento coadjuvante do carcinoma, ou seja, o término da incapacidade
ocorreu em 02/2019.

18) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. 

Pericianda relata que há 2 anos foi operada de câncer de pulmão. Desde então não consegue trabalhar devido a cansaço aos esforços. Cita
que não trabalha desde 06/2018. Ao exame apresenta-se em bom estado geral, lúcida e orientada no tempo e espaço, Capacidade de
raciocínio e comunicação normais para a idade e escolaridade. Deambulação normal, Trofismo muscular normal em membros superiores e
inferiores, calosidade normal das mãos, movimentos articulares normais. Ausência de edema em membros superiores e inferiores. Aparelho
Cardiovascular: ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros, Aparelho Respiratório: murmúrio vesicular
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fisiológico sem ruídos adventícios. Cicatrizes: ampla e linear na linha axilar esquerda. Porta laudos médicos que citam carcinoma bem
diferenciado de baixo grau operado. Medicamentos em uso: analgésico para dor torácica, para ansiedade. Cirurgia: câncer de pulmão
(06/2018) 

Conclusão:

O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que o
periciando apresenta cicatriz cirúrgica de carcinoma de pulmão. No entanto, baseado no exame médico pericial, contata-se que na data de
hoje não há incapacidade laborativa total devido ao fato de a doença estar controlada. Constata-se a presença de incapacidade total a partir
de 06/2018 (data da cirurgia), de forma contínua, com duração estimada de 08 meses, tempo este necessário para a recuperação da cirurgia e
tratamento coadjuvante do carcinoma.

3.  A irresignação recursal é genérica.

Indica-se que a sentença julgou improcedente o pedido porque não se detectou incapacidade; que, não obstante isso, o recorrente
estaria incapaz; que os documentos médicos comprovariam tal incapacidade. Contudo, não se aponta, concretamente, quais seriam os
documentos médicos que demonstrariam o alegado equívoco do perito do Juízo. Tampouco se apontou em que consistiria o equívoco
do perito.

Dada a inexistência de elemento de prova lavrado após a DCB e com base no qual se possa excluir a conclusão do perito; e
considerando que o laudo está adequadamente fundaamentado; não há como prover o recurso.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716356v4 e do código CRC 553ccb43. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000729-40.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REGINALDO SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a "... conceder o benefício de auxílio-
doença à parte autora (NB 633.098.733-9), fixada a DIB em 03/12/2020 (DER), com duração até 01/06/2022..." 

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... A respeitável sentença contida no evento 52, dever ser reformada pois o juiz a quo julgou o pedido contido na inicial
conforme acima já transcrito, concedendo auxilio doença para o Recorrente. De acordo com vários documentos nos
autos, a sentença deve ser reformada tendo em vista a gravidade da doença, levando em consideração que o mesmo não
tem condições físicas de continuar trabalhando na roça (documento evento 1, CONTR25, CONTR26, CONTR 27 e
demais documentos), bem como o baixo grau de escolaridade do mesmo (documento evento 1, DCL22), concedendo
aposentadoria por invalidez por ser de justiça. Ilustres julgadores, vários são os documentos (exames e laudos), que
comprovam a incapacidade do Recorrente, no entanto, o juiz a quo se baseou apenas no laudo pericial evento 37,
LAUDPERI1, concedendo o auxílio doença.   ...   

 De acordo com laudos e atestados nos autos a doença do Recorrente a cada dia que passa vem se agravando e
degenerando, não havendo melhoras. Conforme documento evento 1 , LAUDO14, com data no dia 03/10/2020, um dos
doutores da junta medica que acompanha o tratamento do Recorrente, ora Doutor Cirurgião Rafael Stein Rosseto,
CRM-ES 9416, sugeriu repouso definitivo, devido ao fato das dores serem precipitadas e agravadas devido pelo esforço
físico.   ... 

   Conforme julgados acima o Recorrente faz jus à concessão do benefício pretendido e o seu deferimento encontra
guarida no Direito como um todo. É certo que se encontra incapaz para o exercício de atividades simples e do trabalho,
vez que, mesmo fazendo tratamento, continua com a coordenação motora prejudicada, com tremores e dificuldades
para caminhar e se movimentar devido as hastes e parafusos metálicos fixados em sua coluna (como comprovam
documentos nos autos). ..."

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 1/1/77
Trabalho/Atividade habitual LAVRADOR .
Escolaridade ev. 14 - ANALFABETO FUNCIONAL
Doença e/ou lesão ev. 37 -   M54.1 - Radiculopatia 

ev. 23 - "lombalgia crônica devido hérnia discal... laminectomia de l4 e artrodese em out/2019..."

2.  Houve a juntada de outro laudo médico, lavrado após a data da perícia (ev.74).

Contudo, "o momento processual da aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da
confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de
novos documentos ou a formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma
afecção ou de outra." (súmula 84 das Turmas Recursais da SJ-RJ).

Por conseguinte, tal documento médico não deve ser conhecido nesta ação; podendo o autor, caso queira, apresentar tal laudo em
novo requerimento administrativo.

3.  A perícia ocorreu em 15/10/21. O perito do Juízo detectou incapacidade temporária. Fixou a DII em 20/9/19. Estimou possibilidade
de recuperação até 1/6/22. O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado.
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O recurso aponta laudo que afirma haver incapacidade definitiva. Trata-se de laudo emitido em 3/10/20 (ev.1-laudo14). 

Visto que o perito do Juízo examinou o autor em data muito mais recente e julgou ser viável a recuperação, não vejo como, no atual
quadro probatório, considerar comprovado que há incapacidade definitiva.

Mantenho a sentença que concedeu auxílio-doença.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001718678v6 e do código CRC d10ab3de. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003270-74.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EUNICE DUARTE PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou "a conceder o auxílio por incapacidade temporária
(auxílio-doença) NB 706.527.597-4 desde o requerimento ocorrido em 11/07/2020, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade
permanente (aposentadoria por invalidez)...", cuja DIB fixou na data da sua prolação.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 10/8/1969
Trabalho/Atividade habitual  Empregada doméstica
Escolaridade  7ª série 
Doença e/ou lesão M751 Síndrome do manguito rotador. 

S826 Fratura do maléolo lateral - já tratada e consolidada

2.   Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

Trata-se de processo no qual a Autarquia Previdenciária foi condenada a conceder aposentadoria por invalidez em
favor da parte Autora, não obstante sua incapacidade tenha natureza apenas parcial, permitindo o exercício de outras
atividades laborativas, sendo pessoa relativamente jovem (52 anos).

(...)

No caso específico dos autos, há que se reconhecer ao menos indícios de que a parte Autora possui resíduo laboral
para retornar ao mercado de trabalho, considerando se tratar de segurada relativamente jovem, que possui limitação
de natureza moderada em razão de lesão de ombro.

No ponto objeto da impugnação do recurso, a sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"... Em relação à possibilidade de reabilitação profissional, é analisada pelo perito exclusivamente sob o ponto de vista
clínico e físico. Ocorre que as condições pessoais do segurado também são relevantes para efeito de definir a real
possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado na Súmula nº 47 da Turma Nacional de
Uniformização: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições
pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

A autora tem 52 (cinquenta e dois) anos, trabalhava como empregada doméstica e possui ensino fundamental
incompleto, assim, embora o perito tenha atestado que possa fazer atividades sem esforço, por suas condições gerais de
idade e escolaridade, concluo ser improvável que a autora consiga recolocação em atividades profissionais compatíveis
com suas limitações. Descarto, na prática, a viabilidade de reabilitação profissional e reconheço o direito à
aposentadoria por invalidez. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91. ..."

3.   A autora reside em Aracruz, tem 52 anos de idade e parca escolaridade. O perito apontou ser viável reabilitação "para atividade
sem esforço". 

Dentro de tal contexto, adiro às razões da sentença, quando reputou na prática inviável a reabilitação.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
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RECURSO CÍVEL Nº 5003319-24.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ISMAEL AMBROSIO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS 
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde
22/1/19 à parte autora. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 20/11/65
Trabalho/Atividade habitual lavrador
Escolaridade  ensino fundamental incompleto
Doença e/ou lesão H54.4 - cegueira em um olho

2.  Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

"... DA SONEGAÇÃO DE QUESITO COMPLEMENTAR - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA 

No presente caso, o recorrente impugnou laudo e requereu a intimação do perito para responder o seguinte quesito
complementar: 

1. Considerando que a incapacidade do autor é parcial, bem como que já foi concedido ao mesmo o auxílio-acidente em face da
redução da capacidade laborativa, o autor poderá continuar exercendo as atividades rurais, ainda que com redução da capacidade
laborativa? Favor justificar. 

O eminente magistrado indeferiu o quesito, argumentando: 

Do quesito complementar 

O quesito complementar apresentado já foi respondido ao longo do laudo, uma vez que restou atestada a incapacidade e a
possibilidade de reabilitação do autor para outras funções. Nada a prover quanto ao ponto. 

O indeferimento sem qualquer motivo caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório. De fato, a resposta
ao quesito apresentado era determinante no feito para esclarecer a questão da incapacidade laborativa. A perita
aparentemente não tinha conhecimento de que o autor é beneficiário de auxílio-acidente. Assim, deverá a sentença ser
anulada para melhor instrução do feito. ..."

3.   O autor é lavrador e porta visão monocular.

A resposta ao quesito n. 6 foi assim lançada no laudo:

6-Doença\moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do ultimo trabalho ou atividade habitual?
Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

Sim. Periciando incapacitado.

Nota-se que não houve justificativa para a conclusão.

Se houvesse, certamente não se teria lançado quesito complementar.

Os portadores de visão monocular perdem a visão de profundidade. Isso limita várias atividades e impede totalmente o desempenho de
outras.

Como não se justificou a resposta ao quesito n.6, concluo ter havido cerceamento de defesa.

4.      Conclusão.
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DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para ANULAR A SENTENÇA.

Os autos deverão baixar ao JEF de origem, a fim de que a perita seja intimada para responder ao seguinte quesito complementar
(ev.26):

1. Considerando que a incapacidade do autor é parcial, bem como que já foi concedido ao mesmo o auxílio-acidente em face da redução da capacidade
laborativa, o autor poderá continuar exercendo as atividades rurais, ainda que com redução da capacidade laborativa? Favor justificar.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716383v4 e do código CRC 61b10cf2. 
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Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024438-10.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JURACI AMORIM DOS ANJOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 9/10/1968
Trabalho/Atividade habitual  
Escolaridade ensino médio
Doença e/ou lesão câncer de mama

2.   No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Ato contínuo, a simples análise do dossiê médico permite concluir que a incapacidade da Recorrente é de longa data e só vem se agravando,
de modo que há histórico de pedido de benefício desde o ano de 2017.

O recurso fotocopiou laudos saib lavrados em 2017, quando a neoplasia maligna estava em tratamento quimioterápico. 

Ora: o estado de saúde se altera com o tempo. O perito do Juízo nao detectou incapacidade.

3. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

INSTA SALIENTAR, QUE COMO CONSTA NOS LAUDOS EM ANEXO, A RECORRENTE FAZ TRATAMENTO MÉDICO HÁ VÁRIOS ANOS
E FAZ USO DE INÚMEROS REMÉDIOS.

O próprio histórico de laudos médicos periciais do INSS constata o longo histórico de incapacidade da recorrente, sem nenhuma melhora SO
VEM SE AGRAVANDO.

Nesse caso, o recurso fotocopiou laudos de 26/3/19 e 2/7/19.

Ora: a perícia judicial ocorreu em 17/9/21, mais de 2 anos depois desses laudos de médico assistente.

Repito o que falei antes: com o tratamento, o estado de saúde se altera com o tempo; há várias pessoas que se tratam de câncer e
readquirem aptidão laboral, embora continuem em acompanhamento médico por anos, a fim de que, em caso de recidiva, haja rápida
detecção. 

4. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Nesse sentido, havendo divergência entre os laudos médicos dos autos e o laudo pericial deve ser aplicado o princípio do in dubio pro misero,
considerando aquele que for mais favorável ao segurado, sobretudo no caso em tela em que perícia anterior atestou longo período de
incapacidade.

Não há que se considerar dúvida em favor do segurado, uma vez que a perícia excluiu a configuração de incapacidade.

5.  Todos os laudos que o recurso fotocopiou são de 2019 ou anteriores - emitidos muito antes da perícia judicial -, exceto um que é de
18/2/22 e nada refere sobre configuração de incapacidade.

Logo, não há razão para reformar a sentença.

6.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5024339-40.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REINALDO NASCIMENTO DOMINGUES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... O Exmo. Magistrado julgou improcedente o feito, única e exclusivamente, por entender que não há existência de
incapacidade habitual ou laboral pelo Recorrente.

Nos autos, foram carreadas provas capazes de confirmar a existência da incapacidade definitiva, tendo em vista que o
Recorrente sofre de doença incapacitante, que, em sede de perícia judicial, não foi reconhecida por completo. 

O laudo médico pericial produzido nos autos (evento 27) NÃO considerou todas as provas juntadas ao processo, nem
mesmo analisou a possibilidade de dificuldades de exercer a profissão devido à patologia incapacitante, bem como o
fato do Recorrente laborar com atividade exclusivamente braçal, tendo como profissão vendedor de água de coco,
destacando que nestes casos existe a possibilidade de agravo do quadro clínico. Cabe frisar que os quesitos
apresentados buscam uma melhor resolução do laudo para que este seja conclusivo a indicar detalhadamente a
moléstia incapacitante, bem como as intempéries enfrentadas pela atividade de vendedor de água de coco que não
foram devidamente detalhados, tendo em vista a conclusão obtida pelo perito. 

Sendo assim, tratando-se de pleito quanto à incapacidade, não é crível supor que o recorrente tenha recuperado sua
saúde física, apresentando, na realidade, piora, apesar dos tratamentos clínicos e medicamentosos.    ....

Afigura-se, no caso epigrafado, a “invalidez social” referida na obra acima transcrita, de modo que é muito improvável
a recuperação do quadro de saúde do Autor, menos provável ainda o seu retorno ao trabalho. Portanto, feitas tais
considerações, e adotados critérios de bom senso e razoabilidade para a análise do caso em apreço, tem-se que a
concessão de aposentadoria por invalidez é imperativa, eis que não se acredita, conforme exposto, que o Autor possa
apresentar, novamente, condições de trabalhar. ..."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Porém,
realizada a perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz (médico do trabalho, em 22/09/2021, ev. 27):

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. R: Amputação de 1º
pododáctilo esquerdo Porta laudos médicos que citam diabetes, amputação de 1º pododáctilo esquerdo.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de
rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? R: Sim.
Devido ao fato de as doenças estarem controladas.

Com relação à incapacidade pretérita aferida em 12/2018 pelo prazo de 03 meses (quesito 12), além da parte autora
não ter colacionado aos autos o requerimento administrativo do período, insta consignar em consulta ao CNIS não
detinha a carência (pagamento atrasado dos recolhimentos como contribuinte individual- art. 27, II da Lei 8213/91).

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames médicos particulares que a
confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal
fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois
o atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de
opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral,
enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.
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Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do feito, sem, contudo,
vincular o juiz, o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos para sua convicção, tais como os laudos e
exames médicos particulares, a situação e características pessoais da parte autora (função, idade, grau de
escolaridade, inserção socioeconômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da
realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.  ...

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 22/6/66
Trabalho/Atividade habitual vendedor de agua de coco
Escolaridade 4ª série
Doença e/ou lesão ev. 27 - o periciando apresenta histórico de amputação de 1º pododáctilo esquerdo devido a diabetes.

2.  O recurso não aponta, de forma concreta, qualquer elemento de prova com base no qual se possa excluir a conclusão do perito do
juízo, que foi acatada pela sentença.

A inicial não carreou nenhum laudo.

Somente se juntou laudos em evento 30-laudo2. Há ali um laudo de 21/12/18 no qual se afirma incapacidade por 90 dias em
decorrrência de pós operatório de amputação de hálux esquerdo; e outro laudo de 29/3/19, também afirmando incapacidade por 90
dias.

Ora: o pedido formulado refere-se à DER ocorrida em 8/3/21; os referidos laudos comprovam apenas que houve incapacidade
temporária entre dezembro de 2018 e junho de 2019. 

Logo, não há elemento de prova com base no qual se possa prover o recurso.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723431v2 e do código CRC 320a7035. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005612-64.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VANDA DA COSTA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Da incapacidade.

A autora alega em sua inicial que está incapacitada para o trabalho de cabeleireira em decorrência de dermatite alérgica na região da palma
esquerda, de difícil controle e recidivante. CID L 23.9, o lhe impede de manusear produtos químicos próprios de sua profissão. Apresentou
unicamente o seguinte documento médico:

O laudo pericial judicial (Eventos 21.1 e 34.1), decorrente do exame médico realizado no dia 26/02/2021, concluiu que a autora, cabeleireira
e com 34 anos de idade, é portadora de Dermatite alérgica de contato de causa não especificada (CID L23.9), o que lhe causa incapacidade
parcial e temporária para sua atividade habitual declarada (cabeleireira), não podendo fixar prazo para recuperação, sendo a data inicial
23/07/2020, conforme laudo apresentado pela autora:
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A parte autora apresentou impugnação ao laudo. Afirma que: 1. a incapacidade é permanente, sendo que a perita afirmou não ser possível
determinar a sua duração e que o tratamento indicado já é o que a autora realiza, sem êxito; 2. que, apesar de a perita atestar a incapacidade
uniprofissional, o país enfrenta recessão social e econômica, estando o mercado laboral de "portas fechadas"; 3. que o juiz não está adstrito
ao laudo judicial e que havendo parecer de MÉDICOS DISTINTOS referindo a INCAPACIDADE FUNCIONAL DA AUTORA em decorrência
do quadro clínico atual deve ser, pelo menos, relativizado o parecer exarado pela r. perita; 4. que a r. Perita se mostrou negligente ao não
constatar inicialmente incapacidade definitiva, uma vez que fora destacado a gravidade do quadro clínico da Autora; 5. que não se pode
esperar que a Autora, que não pode sequer ter contato com alimentos crus, possa um dia exercer qualquer função que exija o contato com
produtos químicos agressivos diariamente.

Afasto todas as impugnações da autora, uma vez que: 1. atestar que a incapacidade tem duração indeterminada não significa dizer que a
incapacidade é permanente. É que, por vezes, o expert não tem parâmetros para definir um prazo de recuperação. São nessas hipóteses que a
lei fixa um prazo de 120 dias para reavaliação art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991; 2. a "crise econômica" pode ser um aspecto a ser
considerado juntamente com todo o arcabouço probatório, mas não pode, por si só, ensejar a concessão de benefício previdenciário, pois foge
completamente ao objeto dos autos. A proteção contra o desemprego e outros males decorrentes de recessão econômica ou social é dada por
outros benefícios e ações governamentais e assistenciais; 3. de fato, o juiz não está adstrito ao laudo judicial, podendo afastá-lo quando haja
motivo relevante, o que não é o caso. O único documento médico juntado pela autora se mostra completamente compatível com a conclusão a
que chegou a perita do juízo, que é esta: a autora possui dermatite alérgica que a impede de manusear produtos químicos, impedindo-a de
exercer sua função de cabeleira. É de se ressaltar que o diagnostico de uma enfermidade não acarreta a demonstração de incapacidade para
o labor; 4. entendo que não há razão para infirmar as conclusões do laudo judicial, nem desqualificar a capacidade técnica da perita, que,
por presunção, cumpre o seu mister com imparcialidade. No caso dos autos, o laudo pericial judicial se baseou no laudo médico particular
trazido pela autora. Assim, a conclusão exarada no laudo judicial deve ser prestigiada porque, além de adequadamente embasada e
suficientemente fundamentada, o expert é profissional da confiança do Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses de ambas as partes;
e 5. o ponto nevrálgico da causa é exatamente este: uma vez que a autora está impossibilitada de exercer atividades que lhe coloquem em
contato com produtos químicos, calha analisarmos seu histórico profissional para verificarmos se há capacidade laboral para outras
atividades.

O INSS, por sua vez, manifestou ciência do laudo, ponderando que, uma vez que o laudo confirmou a incapacidade PARCIAL da autora para
a atividade de CABELEIREIRA e que esta NÃO foi a última função desempenhada conforme o dossiê previdenciário, o benefício não é
devido.

Pois bem.

Verifico que a parte autora possui apenas 35 anos de idade, ensino médio completo, constando no dossiê previdenciário que a mesmo já
exerceu profissões que não a exponham a produtos químicos (trabalhou por vários anos como costureira; como técnica em secretariado; além
de vínculo com a municipalidade na qualidade de "AUX. SERV PUB. MUNIC", conforme informações constantes na "Transparência", no site
do município).

Além disso, em análise ao CNIS da autora, a autora tem vínculo empregatício atualmente na "DROGARIA NEISE EIRELI" desde 16/06/2021:
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 Apesar de declarar "cabeleireira", não há qualquer documento nos autos que comprove tal alegação e, mesmo que comprovasse, a autora
está apta a exercer outras funções compatíveis com sua moléstia. 

Nesse contexto, a improcedência do pedido de benefício por incapacidade é medida que se impõe, afigurando-se despiciendo o exame dos
demais requisitos necessários ao deferimento dos benefícios almejados.

 III

Isto posto, REJEITO o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 27/06/1986
Trabalho/Atividade habitual Cabelereira
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão Dermatite alérgica de contato de causa não especificada (CID L23.9)

2.  A parte autora porta dermatite alérgica de contato de causa não especificada (CID L23.9); a perita concluiu que tal patologia lhe
causa  incapacidade parcial e temporária para sua atividade habitual declarada de cabeleireira.

O problema é que não há qualquer registro de trabalho como segurada empregada na função de cabeleireira. E não há registro de
contribuição recolhida como contribuinte individual recohida pela própria autora (o que seria normal em caso de cabeleireiros, que
geralmente são autônomos). Somente houve recolhimento como contribuinte individual por apenas 4 meses no ano de 2009; e tais
recolhimentos foram feitos por um HOSPITAL, o que exclui a possibilidade de a autora ter trabalhado como cabeleireira.

Com efeito, o extrato do CNIS indica que a autora manteve vínculos laborais nas seguintes funções:

i) costurador de calcados a maquina - 7642-05

ii) costureiro de roupas de couro e pele a maquina na confeccao em serie - 7632-05

iii) tecnico em secretariado - 3515-05

iv) continuo - 4122-05

3.  O único relato que indica tal função de cabeleireira é um laudo de médico assistente emitido em 23/7/20.

Contudo, a autora nunca foi empregada nessa função; e nunca recolheu, ela mesma (só um hospital o fez por ela) contribuição como
contribuinte individual, o que era de se esperar para uma cabeleireira.

Por conseguinte, não há como acolher a alegação de que a autora estaria incapaz porque, por conta da doença apresentada (dermatite
alérgica) não pode ter contato com produtos químicos que um cabeleireiro usualmente tem de utilizar; não há como acolher tal tese
porque simplesmente há evidência de que a autora não trabalhou como cabeleireira.

4. Pedido subsidiário: AUXÍLIO-ACIDENTE.

A autora porta Dermatite alérgica de contato de causa não especificada. Trata-se de  uma patologia de origem orgânica.
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Ora: a concessão de auxílio-acidente supõe que o segurado tenha sofrido um "acidente de qualquer natureza", na dicção do artigo
86 da Lei 8.213/91, cujo teor é o seguinte:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. 

Percebe-se que para que o auxílio-acidente seja devido, há de haver um “acidente de qualquer natureza”. Trata-se de um evento
fortuito, externo ao organismo da pessoa e que lhe causa algum dano do qual resulte limitação da capacidade laborativa. Por exemplo:
se um segurado sofre um acidente de automóvel e perde um dos braços, mas ainda se encontra apto para desenvolver trabalho, houve
redução de sua capacidade laborativa em caráter definitivo; nesse caso, o segurado recebe auxílio-doença e, depois que o mesmo é
cessado, passa a receber auxílio-acidente (§ 2º do artigo 86 da Lei 8213/91). 

Depreende-se que o auxílio-acidente tem por fato gerador uma causa não-orgânica.

Como a patologia que o autor porta tem causa é orgânica, ainda que tal moléstia tenha gerado eventual redução de capacidade
laborativa, o auxílio-acidente não é devido em tal hipótese. Registro que esse mesmo entendimento foi seguido por esta 1ª TR-ES
quando do julgamento do Recurso n. 5000301-57.2018.4.02.5004/ES e do Recurso n. 0006551-87.2017.4.02.5050/01.

5. Quanto ao que mais há no recurso, adiro à percuciente fundamentação declinada pelo Juízo a quo na sentença.

6.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723724v3 e do código CRC c585acc7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027474-94.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IRENE ALVES RODRIGUES PAIVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... ORA, DOUTOS JULGADORES, É POSSÍVEL PERCEBER TANTO NOS LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES
QUANTO NO LAUDO MÉDICO JUDICIAL, QUE O PERICIADO É PORTADOR DE "NEUROPATIA DO NERVO
MEDIANO". ASSIM COMO INCAPACIDADE LABORAL DE EXERCER AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS DE
COSTUREIRA. 

NO ENTANTO, A SENTENÇA JUDICIAL SE BASEANDO NO LAUDO MÉDICO PERICIAL AFIRMOU
CAPACIDADE LABORAL E, APESAR DESSA AFIRMAÇÃO DO PERITO E DO JUIZ, CRISTALINO INCAPACIDADE
DE EXERCER AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS HÁ PELO MENOS OITO (8) ANOS, CONFORME DOCUMENTO
JUNTADO PELO RÉU DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, E AGORA QUEREM QUE
A RECORRENTE FIQUE RECUPERADA PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS SEM QUALQUER
JUSTIFICATIVA? ISSO SEM FALAR NA IDADE AVANÇADA DE SESSENTA E SEIS (66) ANOS DE IDADE. 

CONSIDERANDO ENTÃO QUE A FUNÇÃO DESEMPENHADA PELA ORA RECORRENTE EXIGE A UTILIZAÇÃO
DOS MEMBROS SUPERIORES (COSTUREIRA), DE TAL MODO É PRESUMÍVEL QUE NECESSITE DE APTIDÃO
FÍSICA PARA EMPREENDER AS SUAS ATIVIDADES, E A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
SÃO INCOMPATÍVEIS COM AS SUAS LIMITAÇÕES FÍSICAS, COM AGRAVAMENTO IMPORTANTE AOS MÍNIMOS
ESFORÇOS. ADEMAIS, TRATA-SE DE SEGURADA MULHER COM 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DE IDADE,
PROFISSÃO COSTUREIRA, GRAU DE ESCOLARIDADE BAIXO, E SEM QUALQUER FONTE DE RENDA, QUE
ESTAVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO DIA
12.11.2014 (DII) ATÉ O DIA 20.06.2019 (DCB). 

Tudo isso associado às condições pessoais e sociais da recorrente, pois as suas limitações e incapacidade são
incompatíveis com as suas atividades laborais de costureira, bem como impossível a sua reinserção no mercado de
trabalho, o que torna impossível a sua reabilitação. 

Seguindo o mesmo entendimento do perito judicial, sem ao menos questionar os quesitos respondidos pelo médico
perito, a sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos, desconsiderando por completo as condições
pessoais do recorrente e suas limitações físicas. ..."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  No caso em tela, as duas perícias médicas judiciais constataram que a autora está apta para o seu labor de
costureira.

O médico ortopedista afirmou que a requerente é portadora de neuropatia do nervo mediano, entretanto, não apresenta
repercussões clínicas significativas da compressão encontrada no exame de eletroneuromiografia (Evento 15).

Por sua vez, a perita neurologista constatou que a demandante apresenta histórico de síndrome do túnel do carpo
bilateral, tendo sido submetida à abordagem cirúrgica à esquerda em 2014. Ademais, encontra-se em acompanhamento
neurológico para tratamento de transtorno misto depressivo e ansioso (Evento 40).

Porém, a expert concluiu que, a apesar do diagnóstico das doenças, a periciada não possui limitações funcionais plenas
ao exercício de sua função.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim dispõe: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO -
Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59)”.
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Sendo assim, concluindo os peritos judiciais pela inexistência de incapacidade para o trabalho habitual da autora e não
havendo elementos de provas nos autos que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do
benefício aqui pleiteado.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos indica pela correção do procedimento
adotado pelo INSS em relação à negativa do benefício ora postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade
para o trabalho pelas perícias judiciais.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus à concessão de benefício auxílio-
doença e/ou aposentadoria por invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos.

Quanto ao pedido de esclarecimentos apresentado pela autora, entendo desnecessário, por entender que os laudos
judiciais estão completos o bastante para subsidiar o convencimento deste magistrado sobre as questões médicas
suscitadas.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 19/2/55
Trabalho/Atividade habitual costureira
Escolaridade Ensino médio completo
Doença e/ou lesão neuropatia do nervo mediano

2.   Houve duas perícias judiciais. A 1ª foi conduzida por médico ortopedista e a segunda por neurologista. 

Ambos os peritos confirmaram a mesma doença. Ambos afirmaram que não há incapacidade para a função habitual. Registro que
o perito ortopedista acrescentou que não há repercussões clínicas significativas da compressão encontrada em eletroneuromiografia do
nervo mediano (ev. 15, n. 7); o que indica que o achado apontado no referido exame não foi confirmado no exame físico realizado
pelo perito.

O recurso aponta que há laudos de médico assistente em sentido contrário. Não obstante isso, havendo duas perícias judiciais com
resultado convergente, outro caminho não havia para o Juízo a quo que não adotar o entendimento consolidado na súmula 8 das TRs-
ES.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721446v4 e do código CRC c1058d2b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000603-24.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANA MARIA MARIANO MOREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez a partir de 14/02/2020.

Pretende a parte autora, no recurso, obter a retroação da DIB à DER, em 20/8/19.

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Instruído o feito, a demanda foi sentenciada PROCEDENTE parcialmente.

Entretanto, em análise do conjunto probatório, percebe-se que o estado de saúde e as condições pessoais e sociais da
Recorrente autorizam a concessão do auxílio doença e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez com
pagamento dos valores em atraso desde o requerimento administrativo. Desta forma, não resta alternativa à Autora
senão a interposição do presente, para fins de reforma da sentença a quo.

 Ao longo da instrução probatória, foi realizada a perícia médica judicial, laudo de evento 48 do feito. 

A avaliação médica elaborada pelo Dr. CAROLINA MEIRELES BASTOS diagnosticou a patologia e as limitações
impostas e agravadas com a idade. 

O Perito constatou HIPERTENSÃO ARTERIAL E DORES/FRATURA NA COLUNA, com início da doença em 25-05-
2019 e incapacidade em 18-02-2020 de forma permanente e parcial. Veja-se que ao tratar da incapacidade, a perita
revelou que no momento da avaliação a incapacidade era parcial e permanente, sendo certo que houve uma evolução
do quadro patológico incapacitante desde 25-05-2019 quando iniciou os sintomas. 

Desta forma, diante da leitura dos laudos nos autos e da conclusão administrativa, veja-se que desde o requerimento
administrativo a recorrente apresente a incapacidade  ...

Afigura-se, no caso epigrafado, a “invalidez social” referida na obra acima transcrita, de modo que é muito improvável
a recuperação do quadro de saúde do recorrente, menos provável ainda o seu retorno ao trabalho. Portanto, feitas tais
considerações, e adotados critérios de bom senso e razoabilidade para a análise do caso em apreço, tem-se que a
concessão do benefício por incapacidade é imperativa, eis que não se acredita, conforme exposto, que o recorrente
possa apresentar, novamente, condições de trabalhar. 

Ao contrário do que afirma a sentença, a incapacidade é continuidade desde o requerimento administrativo em 20-08-
2019. 

ISTO POSTO, a reforma da sentença é medida que se impõe, de modo que a concessão do benefício por incapacidade
torna-se imperativa..."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/10/70
Trabalho/Atividade habitual lavradora
Escolaridade fundamental
Doença e/ou lesão CID’S:  I10 e S32

2. A sentença condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 14/02/2020. Pretende a parte autora,
no recurso, obter a retroação da DIB à DER, em 20/8/19.

Ao fixar a DII, a perita anotou o que segue:

5000603-24.2020.4.02.5002 500001721481 .V5 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 279



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 84/233

i) Qual a data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a)? (Justifique com os
elementos comprobatórios utilizados) 
25/05/2019 DE ACORDO COM RNM DE COLUNA DORSAL 25/05/2019 DRA ANA CRM 4917: FRATURA E
COLAPSO DE D11, COM ALTERACOES DEGENERATIVAS E INFLAMATORIAS NA PLACA VERTEBRAL
SUPERIOR E NO SEGMENTO ANTERIOR

j) Qual a data provável de início da incapacidade identificada? (Justifique com os elementos comprobatórios utilizados) 
18/02/2020 DE ACORDO COM LAUDO DRA JAYLLA CRM/ES 15645 (18/02/20): PCT COM SEQUELA DE
LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO E DIMINUIÇÃO DE FORÇA MUSCULAR APOS QUEDA, QUE OCASIONOU
FRATURA DE T11

Não localizei, nos autos, o documento a que referiu a perita. 

O único laudo emitido pela dra. Jaylla que há está sem data (evento1-laudo6, pág 4).

Em face do contexto explicitado, não vejo como retroceder a DIB, como se pretende no recurso. 

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721481v5 e do código CRC 72a71ee5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002475-65.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RONALDO PEREIRA CAMILO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar AUXÍLIO-DOENÇA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA.
Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento  
Trabalho/Atividade habitual  
Escolaridade  
Doença e/ou lesão  

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3. 

 

Após a DCB, há apenas os atestados de fls.
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Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de incapacidade laborativa
perdurou após a cessação do benefício.

        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Defiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, formulado no
recurso. Custas e honorários pela autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a
exigibilidade das verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA
com DIB em

 e DCB em

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem condenação em honorários advocatícios e
custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5022885-25.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROQUE LUIZ LISBOA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar AUXÍLIO-DOENÇA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA.
Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento  
Trabalho/Atividade habitual  
Escolaridade  
Doença e/ou lesão  

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3. 

 

Após a DCB, há apenas os atestados de fls.
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Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de incapacidade laborativa
perdurou após a cessação do benefício.

        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Defiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, formulado no
recurso. Custas e honorários pela autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a
exigibilidade das verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA
com DIB em

 e DCB em

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem condenação em honorários advocatícios e
custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5026218-19.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAXWEL GUIMARAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a "... restabelecer o auxílio-doença NB
31/627.806.108-6, desde 18/01/2021, data da cessação do benefício, devendo a autarquia proceder à análise administrativa da sua
elegibilidade à reabilitação profissional, com a ressalva de que o benefício pode vir a ser cessado em caso de constatação de
recuperação para a atividade habitual em razão de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, tudo conforme a tese
firmada pela TNU no Tema 177."

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 16/12/1958
Trabalho/Atividade habitual mecânico
Escolaridade Ensino médio completo
Doença e/ou lesão Pós- operatório de correção de lesão do supraespinhal direito e esquerdo (cirurgia do ombro esquerdo ocorrida

no dia 26/09/2019).

2.  O laudo pericial relatou o seguinte quadro (quesitos 3-4):

"Pós- operatório de correção de lesão do supraespinhal direito e esquerdo (cirurgia do ombro esquerdo ocorrida no dia 26/09/2019).

Sem assimetria entre os membros superiores, com hipotrofia dos deltoides bilateralmente.

Mobilidade mantida normal porém dolorosa, com sinais de impacto subacromial.

Redução da força de elevação dos ombros."

 

O perito do juízo concluiu que a doença do autor implica incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual de mecânico,
"devido à presença de dores" (quesitos 6-7); atestou restrição para "Carregar peso, realizar qualquer tipo de movimento cima da
altura da cintura escapular." (quesito 8); estimou o início da incapacidade em 26/09/2019, data da cirurgia, caracterizando-a como
definitiva para o labor habitual (quesitos 10-15). Contudo, o perito afirmou que há  possibilidade de reabilitação profissional
para "atividades que não exijam esforço", tais como "porteiro, atendente de telemarketing, cargos administrativos" (quesito 16).

A perícia ocorreu em 29/6/21. 

O perito identificou incapacidade existente desde 26/9/19, ou seja, quase 2 anos antes.

Considerando o longo período de incapacidade; o fato de que o autor tem 63 anos e histórico de atividade braçal (mecânico); que a
incapacidade que porta somente admite o desempenho de atividade administrativa; e a natural dificuldade em se inserir, pela primeira
vez, em uma atividade administrativa alguém que laborava em serviço braçal e conta com 63 anos de idade; considero inviável a
reabilitação profissional.

Há incapacidade que, no aspecto social, é omniprofissional.

3.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a CONVERTER o AUXÍLIO-
DOENÇA concedido na sentença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde o dia 29/6/21 (data da perícia judicial).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.
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Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721312v4 e do código CRC df32a8f4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006705-96.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO PAULO CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍODO DE
RECEBIMETNO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA QUE VEIO A SER
ULTERIORMENTE REVOGADA OPERA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO
ENQUANTO SE RECEBIA TAL BENEFÍCIO. PRECEDENTE DA TNU.  RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

1.  O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "conceder o benefício de auxílio doença à parte
autora, fixada a DIB em 07/06/2021 (DII), com duração de 45 dias, contados a partir da data da efetiva implantação pelo INSS,
sendo certo que a parte autora poderá requerer a prorrogação do benefício administrativamente, antes do término desse prazo, se
permanecer inapta para o trabalho."

Em seu recurso, o INSS alegou que o autor não faz jus à prorrogação da qualidade de segurado que lhe foi outorgada na sentença; e,
portanto, a DII fixada estava situada em período no qual o autor não seria segurado

VOTO

2.  No que refere ao objeto do recurso, a sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"... Da qualidade de segurado(a) e da carência.

No evento 104, DOC1, o INSS alega que, na data do início da incapacidade fixada, a parte autora não detinha qualidade de segurada junto
ao RGPS, uma vez que, desde a cessação do benefício NB 6322092433 (20/11/2020) até a DII (07/06/2021) houve um hiato superior a 12
meses.

Analisando o dossiê juntado aos autos (evento 85, DOC2), constato, todavia, que o autor faz jus à extensão do período de graça prevista no
artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.213/1991, uma vez que, considerando as contribuições anteriormente feitas acrescidas aos meses em que
esteve em gozo de benefício, o autor conta com mais de 120 meses contributivos. Ressalto que entendo que os períodos em que o autor esteve
em gozo de benefício contam para a finalidade da referida extensão, já que o autor estava incapaz e não poderia trabalhar e contribuir. Além
do mais, os períodos de benefício são computáveis para aposentadoria por tempo de contribuição porque intercalados com períodos
contributivos propriamente ditos (Súmula 73 da TNU).

Vejamos as relações previdenciárias do autos, que nos permite chegar à conclusão acima:

Da conclusão.

Nesse contexto, há de se concluir que a parte autora está incapacitada para o trabalho desde 07/06/2021, fazendo jus ao recebimento de
benefício por incapacidade desde referida data.  ..."

3.  No extrato do CNIS contei 16 anos e 9 meses de contribuição em vínculos trabalhistas registrados; o que é incomum para alguém
que laborava como empregado rural.  Em suma: o autor tem cerca de 201 contribuições.  Ocorre que houve momentos de interrupção
que geraram perda da qualidade de segurado.
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4.  O INSS argumenta, no recurso, que o Juízo a quo teria se utilizado de tempo de auxílio-doença para apurar período superior a 120
contribuições e, assim, obter a prorrogação do período de graça.

Assiste razão ao INSS.

De fato, a tabela constante da sentença somou período superior a 5 anos de recebimento de auxílio-doença para concluir que o autor
atingira mais de 120 contribuições sem interrupção que acarretasse perda da qualidade de segurado.

Como não há pagamento de contribuição enquanto se recebe benefício, tais períodos não podem ser computados.

Por conseguinte, o autor não faz jus à prorrogação da qualidade de segurado apontada na sentença.

5. Contudo, o benefício concedido na sentença deve ser mantido, por outra razão, qual seja: NÃO houve decurso de prazo superior a
12 meses entre a DCB do último benefício e a DII fixada pelo perito judicial.

Com efeito, confira-se o extrato do CNIS em ev.85-out2:

Nota-se que o último benefício não foi o auxílio-doença cessado em 30/10/19 (apontado no recurso); o autor recebeu aposentadoria
por invalidez de 31/10/19 até 20/11/2020.

Tal aposentadoria foi fixada pela sentença de evento 26, que veio a ser anulada (evento 52).

Ora: embora a tutela antecipada que gerou esse benefício tenha sido revogada, o período no qual foi recebida essa aposentadoria deve
operar a manutenção da qualidade de segurado. Nesse sentido já decidiu a TNU:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.      1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por
incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no artigo 13,
da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado.     2. Fixação da tese de que o período de
percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado.           3. Incidente de uniformização.  Desprovido. (TNU – PUIL: 5002907-
35.2016.4.04.7215/SC, Rel. JUIZ FEDERAL FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, Julgado em: 22/02/2018).

6. Aplico a tese fixada pela TNU no julgado acima transcrito.

Logo, de 20/11/2020 (DCB da aposentadoria por invalidez, que veio a ser cessada pela revogaçaõ da tutela antecipada) até 07/06/2021
(DII fixada pelo perito) decorreu prazo inferior a 12 meses.

Por conseguinte, na DII o autor era segurado. 

6.   Conclusão.  

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721311v7 e do código CRC 6ff3285b. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000513-79.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR GAVA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "conceder o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora desde 01/06/2020..."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 19/11/66
Trabalho/Atividade habitual agricultor
Escolaridade ensino fundamental
Doença e/ou lesão Sequela de acidente motociclístico: -CID S42; - CID  M75.1

2.  O INSS argumenta que a atividade habitual do autor seria de caráter administrativo, e nao como lavrador; por isso, inexistiria
incapacidade para aquela atividade. Eis o que diz o recurso:

"Trata-se de processo no qual a Autarquia Previdenciária foi condenada a concessão de benefício por incapacidade
permanente desde 01/06/2020, com base em suposta incapacidade permanente para a atividade rural.

A r.sentença, todavia, deixou de observar que ao tempo da incapacidade a atividade habitual da parte Autora era outra,
conforme se infere de seu CNIS, não havendo prova contemporânea da suposta atividade de segurado especial.

No caso, a conclusão da perícia MÉDICA é pela incapacidade parcial e permanente para atividade de lavrador, sendo
certo que há provas nos autos de que sua última atividade era administrativa, conforme CNIS nos autos;

Foi com base nesse vínculo empregatício que foi concedido auxílio-doença ao autor, com comprovação da qualidade
de segurado em 15/11/2019 e isenção de carência em razão do acidente.    ...

3.  O vínculo com o Município de Castelo durou apenas 17 dias, de 15/8 a 1/9/18.

Não posso qualificar de "habitual" uma profissão desempenhada por apenas 17 dias.

O autor sofreu o acidente em novembro de 2019 (ev.1-laudo11); ora: sofreu este acidente mais de 1 ano depois do encerramento do
vínculo com o município de Castelo.

O autor reside na zona rural de Castelo. Acostou documentos relativos à atividade como segurado especial (ev.1-out10). 

Logo, resta caracterizado que o autor não tinha tal atividade administrativa como habitual; mas era segurado especial.

4.   Aposentadoria por invalidez.

No que refere à concessão de aposentadoria por invalidez, o INSS questionou a sentença nos seguintes termos:
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No caso específico dos autos, há que se reconhecer ao menos indícios de que a parte Autora possui resíduo laboral para retornar ao mercado
de trabalho, considerando se tratar de segurado relativamente jovem, que possui limitação de natureza moderada, com redução de força no
membro superior esquerdo.

O autor reside na área rural de Castelo, que é município de pequeno porte. Tem 55 anos e parca escolaridade. Considero inviável a
reabilitação. Mantenho a sentença.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721310v4 e do código CRC ff14581b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003697-65.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAIME PEREIRA COIMBRA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE
GERADA POR ACIDENTE: CASO QUE DISPENSA O CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA (ARTIGO 26, II,
DA LEI 8.213/91).  RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou o INSS a pagar AUXÍLIO-DOENÇA.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 13/8/1967
Trabalho/Atividade habitual pedreiro
Escolaridade ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Doença e/ou lesão ev.  53 - traumatismo cranioencefálico (CID-10 S06) 

2.    No recurso o INSS disse que, na DII fixada, o autor não havia cumprido carência de retorno:

"... A parte autora não tinha carência na data de início da incapacidade, já que cessou a vinculação ao RGPS em 2011,
quando parou de contribuir somente retornando em 2019 por 5 meses até a data da incapacidade: ..."

O perito do Juízo fixou a DII em dezembro de 2019 com base em acidente sofrido pelo autor naquela data. Eis a resposta n. 4 do
laudo:

"O autor apresenta histórico de traumatismo cranioencefálico (CID-10 S06) ocorrido no dia 09 de Dezembro de 2019,
com evidência de contusão cerebral e hemorragia subdural aguda frontal direita com necessidade de craniectomia
descompressiva e drenagem de hematoma. Apresenta, em caráter sequelar, hemiparesia à esquerda e epilepsia."

Conclusão:a incapacidade foi causada por um acidente.

Ora: acidente de qualquer natureza dispensa o cumprimento de carência. Eis o art. 26, II, da LBPS:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença
profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a
cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;  

Como a incapacidade foi causada por um acidente, o autor está dispensado de cumprir carência.

Nada há a prover no recurso.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721309v3 e do código CRC f8068ab1. 
 

5003697-65.2020.4.02.5006 500001721309 .V3 JES7027© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 285



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 97/233

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001694-49.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LOURISVALDO DA ROCHA SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.  ACÓRDÃO ALTERADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado do
INSS para reconhecer a inexistência de interesse de agir (por ausência de pedido de prorrogação do benefício) e julgar extinto o feito
sem resolução do mérito.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de prorrogação, conforme comprova o comprovante de
agendamento anexado no evento 1, comp10 com data para o dia 20/03/2020 às 11:20 sob o protocolo 674529834, contudo não houve
agendamento devida a pandemia Corona Vírus, tão pouco disponibilizado outras formas de atendimento. Desta forma resta
confirmada que não houve ausência de pedido de prorrogação e sim não atendimento do INSS ao agendamento de prorrogação. 

Alega, ainda, contradição com a decisão da TNU no incidente de uniformização (TNU - PEDILEF: 50064149120124047005, Relator:
JUIZ FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de Publicação: 25/09/2015), no
sentido de que tese de que, em se tratando de restabelecimento de benefício por incapacidade cessado em virtude de alta programada,
desnecessário o prévio requerimento administrativo de prorrogação do mesmo. Afirma que, fixada alta programada do benefício pelo
INSS, mesmo que já dispensado novo prévio requerimento administrativo de prorrogação, este fora efetuado sem, contudo, ser
realizado devido a suspensão dos atendimentos nas agencias por conta da pandemia – Corona Vírus.

É o relatório.

VOTO

1. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

2.  Do pedido de prorrogação.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de prorrogação, conforme comprova o comprovante de
agendamento anexado no evento 1, comp10 com data para o dia 20/03/2020 às 11:20 sob o protocolo 674529834.

Com efeito, consta do evento 1 - comp10 o comprovante de protocolo de requerimento de perícia médica conclusiva, realizado em
13/02/2020, tendo sido agendado o atendimento presencial para 20/03/2020. O acórdão nada dispôs a respeito desse documento,
considerando não ter o autor requerido a prorrogação do benefício. Configura-se, pois, a omissão apontada.

O referido comprovante contém a seguinte orientação:

Antes de comparecer à agência na data e horário marcado, verifique se o atendimento presencial já foi restabelecido no
INSS. Se já possui atestado médico, você pode solicitar a antecipação do Auxílio Doença, sem comparecimento
presencial, realizando novo agendamento e marcando 'sim' para a pergunta 'possui atestado médico?'.

A data de cessação do benefício iniciado em 07/08/2019 estava prevista para 31/05/2020.

Em 13/2/20, o autor agendou perícia. Alegou que não houve atendimento devido à pandemia. A alegação é plausível.  

Logo, ao contrário do que alegou o INSS em contestação e recurso, houve pedido de prorrogação.

Considero configurado o interesse de agir.

O acórdão recorrido deve ser alterado.

3.   Da 2ª alegação recursal.

 A 2ª alegação recursal do INSS é relativa à DIB. Aduziu o que segue (ev.56):
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"... Registre-se, ademais, que o perito judicial fixou a data de início da incapacidade na data da perícia (01/10/2020),
ou seja, em data posterior ao requerimento em discussão nos presentes autos (DCB em 31/05/2020. (...) 

Não obstante, o MM. Juiz sentenciante fixou a data de início do auxílio-doença ora concedido na data de cessação do
benefício por incapacidade cessado em 31/05/2020, onerando a Autarquia com o pagamento de diferenças, não
obstante esteja demonstrada a legitimidade da cessação. 

Todavia, a TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO já pacificou o entendimento de que, se a data da incapacidade
é posterior ao requerimento administrativo/cessação do benefício, a data de início do auxílio-doença deve ser fixado na
data da citação do INSS, veja-se: (...)"

Tal alegação ficara prejudicada pelo acolhimento da preliminar recursal.

Como nestes embargos afastei a preliminar, tal alegação recursal deve ser analisada.

3.2.  A DCB ocorreu em 31/5/20. 

A ação foi proposta em 8/7/20. 

A perícia ocorreu em 1/10/20.

O INSS argumentou que o perito judicial fixou a data de início da incapacidade na data da perícia (01/10/2020).

Para demonstrar isso, o INSS transcreveu o quesito e a resposta l.

A afirmação recursal é falsa.

O perito não fixou DII na perícia. Basta ler o quesito e a resposta 'i' para aferir que ele indicou que a incapacidade existia desde a
operação de prótese de quadril, cujo ano no qual foi realizada não foi corretamente indicada na resposta (há apenas 3 digítos). Eis o
quesito e a resposta:

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 

R:. NÃO HÁ COMO AFIRMAR. O AUTOR FOI OPERADO EM AGOSTO DE 209 – PROTESE TOTAL DE
QUADRIL, A INCAPACIDADE EXISTE PELO MENOS DESDE ESTA DATA.

Logo, não há que se fixar DIB na data da citação, como se pretende no recurso, sob a falsa alegação de que o perito fixara a DII na
data da perícia.

4.  3ª alegação do recurso inominado.

Disse o INSS que a perícia considerou incapacidade parcial:

Sendo a incapacidade PARCIAL e PERMANENTE, conforme atestado no caso dos autos, o cabível é o encaminhamento
para reabilitação profissional, não sendo cabível a condenação do réu em pagar auxílio doença PARA O RESTO DA
VIDA, vez que se trata de incapacidade permanente.

A sentença considerou que as condições pessoais do autor justificavam a concessão de aposentaodria por invalidez:

"...  constato também, na hipótese dos autos, a inexistência de condições razoáveis de reabilitação da parte autora para
o exercício de outra atividade, tendo em vista sua idade, grau de instrução (5ª série) e natureza da enfermidade,
circunstâncias que justificam a concessão de aposentadoria por invalidez."

O perito do Juízo concluiu que haveria aptidão residual, conforme respostas aos quesitos m e r: 

R: SIM, APTO PARA REALIZAR ATIVIDADES SEM SOBRECARGA E ESFORÇO NO QUADRIL. SE FOR POSSIVEL.
INCAPACITADO TOTAL PARA ATIVIDADES COM AGACHAMENTOS , ESCADAS E ESFORÇO.

R; EM DECORRENCIA DA ARTROSE, O AUTOR NÃO PODE EXERCER ATIVIDADES COM SOBRECARGA E
ESFORÇO. SUGIRO TROCA DE FUNÇAO LABORAL. INCAPACIDADE TOTAL PATA ATIVIDADE HABITUAL.

O autor tem parca escolaridade. Mas tem 47 anos de idade. Não vejo como, desde já, excluir a possibilidade de reabilitação. Logo,
deve ser encaminhado à análise de elegibilidade.

5. Conclusão.
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Dou provimento aos embargos de declaração para AFASTAR a preliminar de ausência de interesse de agir acolhida em ev. 74. Por
conseguinte, passando ao mérito do recurso inominado do INSS, o mesmo deve ser provido parcialmente, ficando a conclusão do
julgamento do referido recurso inominado assim lavrada:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado do INSS para: 

(i) excluir a concessão da aposentadoria por invalidez fixada na sentença; 

(ii) fixar, em seu lugar, o pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA, submetendo o caso ao sistema do artigo 62 da
LBPS (reabilitação); 

(iii) estipular que caberá ao INSS  proceder ao "... encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional". Reitere-se que "a análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial
e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença."
(Tema 177, TNU);

(iv) novamente CONCEDER ANTECIPAÇÃO DE TUTELA; deverá o CEABDJ/INSS ser intimado para
IMPLANTAR AUXÍLIO-DOENÇA (DIB em 31/5/20) no prazo de 30 dias.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito de modificar o julgado de evento 74, nos
termos acima expostos.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001690203v8 e do código CRC 92b130bd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003302-73.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JANINI REBELLO GASPARINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora (evento 70) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (evento
72) em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a data de sua cessação.

Alega a autora que o acórdão foi omisso quanto ao longo período de concessão do benefício, argumento que é por si só capaz de
influir no teor decisório, razão pela qual seria imprescindível a manifestação jurisdicional a seu respeito.

O INSS, por sua vez, alega que no dispositivo do voto condutor do aresto existe um erro material, uma vez que o mesmo nega
provimento a um recurso do INSS (que não houve), quando a conclusão lógica seria improvimento de recurso da parte autora, com a
respectiva condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

2. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

3. Embargos do INSS.

A conclusão do voto restou assim lançada:

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

O recurso inominado foi interposto pela autora. Não pelo INSS. O equívoco apontado, de fato, ocorreu.

Logo, os embargos do INSS devem ser providos.

4. Embargos da autora.

Não se configura a omissão apontada pela autora, eis que desnecessário tratar do longo período de concessão do benefício,
considerando que o voto condutor do acórdão embargado fundamenta-se no laudo da perícia judicial, aduzindo que, embora tenha
diagnosticado que a autora porta transtorno depressivo recorrente e tenha apontado a medicação em uso contínuo, percebe-se que o
exame do estado mental detectado foi normal. De qualquer forma, consta expressamente do voto que  a autora recebeu aposentadoria
por invalidez por longo período, fato que não foi apto a alterar a conclusão da Turma diante do laudo pericial.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de
dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já
apreciada em sede de recurso inominado.

5. Conclusão.

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração da autora. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS para,
suprindo o equívoco apontado, dispor que a conclusão do voto de evento 66 fique assim redigida:
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NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora. Condeno a parte vencida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição
suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora e de DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do INSS.     

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001690573v4 e do código CRC 01def4d9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015559-48.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JACONIAS RAMOS DE ABRANCHES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a reconhecer tempo de serviço especial no período de 19/11/2003 a
01/11/2019, convertendo-o em comum.

Alega o recorrente que a partir de 01/01/2004 deve-se utilizar a dosimetria NEN (Níveis de exposição Normatizado)”,
conforme NHO 01 da FUNDACENTRO (Item 2.0.1 "a" do Anexo IV ao Regulamento da Previdência Social, alterado pelo Decreto
nº 4.882 de 18/11/2003), referente à avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Afirma que a simples medição
por dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for
calculado/informado o Nível de Exposição Normalizado – NEN.

Contrarrazões no evento 38.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

(...)

O autor pretende o reconhecimento de tempo de serviço especial no período de 01/02/2002 a 01/11/2019, no qual exerceu a função de
serralheiro junto à empresa Dorli Ramos de Abranches-ME. A CTPS traz anotação do referido vínculo empregatício, com data de admissão
em 01/02/2002 (evento 1, PROCADM4, fl. 4).

O autor exibiu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) juntamente com o Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), ambos confeccionados no ano de 2009. O PPRA aponta que os trabalhadores que exerciam a função de serralheiro
estavam expostos aos agentes ruído, fumos metálicos e radiação não ionizante (evento 1, PROCADM4, fl. 21).

O autor também exibiu PPRA elaborado em 2015, informando exposição aos fatores de risco físicos (ruído e calor) e químicos (poeira,
vapores orgânicos, fumos metálicos (evento 1, PROCADM5, fl. 28). O documento não veio acompanhado de LTCAT e indica que houve mera
avaliação qualitativa, inclusive com relação ao ruído (evento 1, PROCADM5, fl. 37). Desta forma, levarei em consideração as informações
contidas no PPRA de 2009 em detrimento do PPRA do ano de 2015.

O documento atesta o seguinte com relação à exposição a ruído durante o exercício da função de serralheiro (evento 1, PROCADM4, fl. 22):

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado limite de tolerância. A definição desse limite variou
ao longo do tempo. Conforme a legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo de serviço especial
aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64
90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99
85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o Decreto nº 3.048/99

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite de tolerância estipulado pela legislação vigente
somente no interstício de 19/11/2003 a 01/11/2019.
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Quanto ao agente nocivo ruído, os limites de tolerância foram estabelecidos pelo STJ, em vista da tese fixada
no Tema 694, como sendo: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

O autor estava exposto a ruído de 86,3 dB(A), superior ao limite vigente a partir de 19/11/2003.

Quanto ao método de aferição do ruído, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1083 - acórdão
publicado em 25/11/2021):

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes
níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado
como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da
exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

A TNU, por sua vez, embora houvesse fixado tese de que era obrigatória a utilização Norma de Higiene Ocupacional
(NHO) 01 da Fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a
referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (Pedilef n. 0505614-
83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174 - trânsito em julgado em 08/05/2019):

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

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

Isso porque a NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a
NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3). Ou seja, a NR-15 é mais rígida do que a NHO-01, pelo que não faria sentido excluir a
possibilidade de comprovação da exposição ao agente nocivo com a utilização da metodologia mais rígida e, portanto, menos benéfica
ao segurado. 

Registro que, nos termos do que restou decidido no Pedido de Uniformização Regional n. 0001089-45.2018.4.03.9300,
julgado pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, a técnica ‘dosimetria’ mede o nível
constante da pressão sonora de exposição do trabalhador durante toda a jornada de trabalho, isto é, consiste tal método em apurar a
média aritmética ponderada que considera o nível de ruído e o tempo de exposição”. Além disso, o acórdão consignou que “o
cálculo da dose do ruído é previsto nas duas normas (NR-15 e NHO-01) e a fórmula de seu cálculo afasta, pela própria composição,
a medição pontual do ruído contínuo ou intermitente, logo a técnica da dosimetria está em consonância com a legislação
previdenciária e seu emprego não representa, em princípio, ofensa ao entendimento da TNU (Tema 174).

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS. Condeno o
recorrente vencido em honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001704776v2 e do código CRC a2f28764. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000070-34.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE BENTO PROENCO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor (evento 53) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (evento 57) em
face da sentença (eventos 32 e 48) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o INSS a averbar como tempo
de serviço especial diversos períodos; averbar o período comum anotado em CTPS; e fixou a DIB em 02/12/2021 (data do evento 48).

Alega o autor que não há que se falar em inovação dos pedidos, visto que a peça vestibular foi bastante clara, tanto na causa de pedir
quanto nos pedidos, no que tange a conversão de tempo especial para comum do período 04/04/1995 a 13/02/1996, conforme tópicos:
2.1 e 2.4 da causa de pedir e item 2 dos Pedidos veiculados na Inicial. Afirma que se fosse considerado como especial o labor na
CONVAÇO (04/04/1995 a 13/02/1996), por si só, já seria o bastante para que o recorrente conseguisse se aposentar na DER
[14/10/2019], ou seja, o recorrente já teria direito adquirido para se aposentar pelas regras anteriores a EC 103/2019, que é a regra
mais vantajosa ao segurado. Esclarece que, como o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com empresa PREMO
(26/11/84 a 15/04/85) não integrou o pedido do processo administrativo e nem judicial, o MM. juiz entendeu como inovação do
pedido, o que não procede pois a prova do vínculo foi apresentada, tal seja, CTPS (tanto na fase administrativa como judicial). Requer
seja reformada a r. sentença para manter a fixação da DER em 14/10/2019.

O INSS, por sua vez, alega que o PPP apresentado informa que o autor desempenhou atividades que não demandam o risco de
exposição ao agente nocivo, pois suas atividades não estavam associadas aos pontos de geração, transmissão e distribuição de energia,
pelo que merece reforma a sentença que determinou a averbação do período anterior a 05/03/1997. Sustenta que a legislação
previdenciária após março de 1997 não dá suporte à conclusão de insalubridade por periculosidade ao agente eletricidade com tensão
acima de 250 volts. Afirma que há de haver prova pericial médica, comprovando a nocividade do agente eletricidade à saúde do
trabalhador. Afirma que o exercício de atividades com exposição à eletricidade não é nocivo à saúde e, em verdade, trata-se de agente
perigoso e que, portanto, não se amolda à norma constitucional, razão pela qual não incide o adicional previsto no art. 57, §§ 6º e 7º,
da Lei nº 8.213/91 - que é devido somente pelas empresas que possuam empregados submetidos a condições que prejudiquem sua
saúde ou integridade física -, não podendo ser identificada, então, a fonte de custeio exigida pelo texto constitucional (art. 195, §5º da
CF/88).

Afirma que, apesar da indicação dos elementos químicos, os PPP´s apresentados não comprovam a exposição habitual e permanente
conforme exige a legislação previdenciária de acordo com a descrição das atividades do autor no item 14.2 do PPP. Aduz que, quando
há indicação da concentração, observa-se que está abaixo do limite de tolerância, bem como que a nocividade da atividade foi
eliminada ou reduzida pelo uso do EPI eficaz.

Quanto ao agente nocivo ruído, alega que não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO)
e não informado o NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não
ao limite legal. Afirma que a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar
efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o Nível de Exposição Normalizado – NEN.  Requer seja
reconhecida a improcedência do pedido e a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.

Contrarrazões do autor no evento 61.

 É o relatório.

VOTO

1. DA SENTENÇA

A sentença está assim fundamentada:

Evento 32:

Na ação em tela, objetiva a parte autora a condenação do INSS a averbar tempo de serviço especial, para fins de concessão de benefício de
aposentadoria.

O requerimento administrativo formulado em 11/10/2019, nº 42/195.148.263-5 foi indeferido por falta de tempo de contribuição. Na
oportunidade, o INSS apurou 27 anos, 05 meses e 27 dias de tempo de contribuição, sem enquadrar nenhum período de atividade.
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A parte autora, no entanto, afirma ter trabalhado em condições prejudiciais à saúde e integridade física, exposta ao agente eletricidade nos
períodos, a saber: 02/07/1985 a 30/05/1986 / 16/10/1986 a 24/10/1989 / 01/06/1989 a 26/01/1991 / 02/01/1992 a 03/11/1992 / 02/08/1993 a
08/02/1994 / 04/04/1995 a 13/02/1996 / 01/06/1996 a 24/06/2000 / 22/11/2004 a 09/04/2014 / 02/10/2014 a 24/11/2014

(...)

Sobre tema ainda, imperioso ressaltar que a periculosidade havida em relação à eletricidade só ocorre com tensões superiores a 250 volts
(conforme já previa o código 1.1.8 do Anexo ao Decreto 53.831/64), não bastando o mero exercício da função de eletricista ou correlata. Ou
seja, tanto antes quanto depois da Lei 9.032/95, não sendo demonstrado que o trabalho realizado estava habitual e permanentemente sujeito a
tal nível de tensão elétrica, não há como se falar em existência de atividade especial.

Assim, as funções como ‘técnico de manutenção elétrica’ e ‘técnico eletrônico’, por si sós, não se encontram contempladas nos Decretos de nº
53.831/64; 83.080/79 e 2.172/97 e, por conseguinte, não pode ser reconhecida como especial na categoria profissional.

O que a legislação previdenciária, especificamente o Decreto nº 53.831/64 no item 1.1.8, contempla é o agente agressivo eletricidade para os
serviços expostos a tensão elétrica superior a 250 volts, o que ocorreu com relação aos seguintes períodos onde foram apresentados os Perfis
profissiográficos.

No processo administrativo foram apresentados os seguintes Perfis:

- De 02/07/1985 a 30/05/1986 - foi apresentado PPP dando conta da exposição a tensão maior que 250 V;

- De 16/10/1986 a 24/10/1989 – foi apresentado PPP dando conta da exposição a tensão maior que 250 V;

- De 01/06/1996 a 24/06/2000 – foi apresentado PPP dando conta da exposição a tensão maior que 250 V;

- De 22/11/2004 a 30/01/2014 – foi apresentado PPP indicando exposição a ruído acima de 89 dB (A) e ao agente químico sílica, o qual
legitima o reconhecimento da especialidade pelo critério qualitativo, independe de LTCAT para o fator ruído.

Tal agente está listado no Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos) e possui registro no CAS (registro
no Chemical Abstrats Service), de modo que a sua análise deve ser qualitativa, ou seja, não depende de concentração, cabendo, inclusive, o
seu reconhecimento como nocivo à saúde independente de avaliação dos equipamentos de proteção coletiva ou individual (TNU – Processo nº
5006019-50.2013.4.04.7204).

(...)

Para os demais períodos não foram apresentados Perfis ou LTCAT condizente com a determinação legal: - 01/06/1989 a 26/01/1991; -
02/01/1992 a 03/11/1992; - 02/08/1993 a 08/02/1994; e de - 04/04/1995 a 13/02/1996.

Nos termos acima, a parte autora tem o direito de acrescer ao seu tempo de contribuição ao tempo do requerimento o seguinte período
referente ao trabalho comprovado como especial:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/07/1985 30/05/1986                     333             0,40                133     -      4   11
16/10/1986 24/10/1989                   1.105             0,40                442      1     2   16
01/06/1996 24/06/2000                   1.485             0,40                594      1     7   16
22/11/2004 30/01/2014                   3.357             0,40             1.343      3     8     5
  Total:             2.512      6   10   18

No contexto acima, a parte autora na data do requerimento possuía aproximados 34 anos e 11 meses de tempo de contribuição, o que atrai a
regra contida no art. 17 da EC 103/2019, o que demanda alterar o deferimento mediante reafirmação da DER para 11/01/2020.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que
na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se
homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos
salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do
disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

No mais, para os períodos nos quais tão-somente foi apresentado, como meio de prova, cópia da CTPS indicando a função do autor como
eletricista, inviável o seu reconhecimento como tempo de serviço especial, pois conforme já dito, o que a legislação previdenciária contempla
é o agente agressivo eletricidade para os serviços expostos a tensão elétrica superior a 250 volts e, não, a função em si.

Evento 48:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, visando corrigir erro de julgamento por parte deste Juízo que não reconheceu
como especial o período de 04/04/1995 a 13/02/1996 na função de eletricista onde foi apresentada CTPS e averbação de tempo anotado na
CTPS no período de 26/11/1984 a 15/04/1985.
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Primeiro ponto interessante é que, analisando criteriosamente o processo administrativo no Evento 1, PROCADM6 e no Evento 30,
PROCADM6 não se tem notícia do respectivo laudo que confirma a atividade como especial no período de 1995 a 1996.

Se tem a primeira demonstração do respectivo laudo junto à inicial, o que nos remete a DIB, caso provido os embargos para a data citação.

(...)

De outro lado, a parte autora inova no pedido, qual seja, requer a averbação do período anotado na CTPS 26/11/1984 a 15/04/1985, o que
não consta do pedido inicial.

Logo, as duas questões acima só foram questionadas fora do processo administrativo, uma na petição inicial e a outra na fase de
embargos.

O LTCAT não consta no processo administrativo, bem como não foi emitido em nome do autor, porém, por similaridade pode ser aceito
considerando que a atividade e a empresa são idênticas ao contrato firmado na CTPS.

Passando a realizar a nova contagem de tempo do autor, considerando que na data do requerimento o INSS havia computado somente tempo
comum:

Realizando as devidas correções, e com base nos PPP’s e LTCAT constantes nos autos, o autor tem direito de acrescer ao seu tempo de
contribuição os seguintes períodos computados como especiais:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d  
26/11/1984 15/04/1985                     141             1,00                141   -   4  19 TNU 75
02/07/1985 30/05/1986                     333             0,40                133   -   4  11  
16/10/1986 24/10/1989                   1.105             0,40                442    1  2  16  
04/04/1995 13/02/1996                     316             0,40                126   -   4    4  
01/06/1996 24/06/2000                   1.485             0,40                594    1  7  16  
22/11/2004 30/01/2014                   3.357             0,40             1.343    3  8    5  
  Total:             2.779    7  7  11  

Na data do requerimento, a parte autora possuía 35 anos, 01 mês e 28 dias de tempo de contribuição. Logo, fazia jus ao benefício de
Aposentadoria por tempo de contribuição em momento anterior a EC. 103/2019.

Contudo, como os requerimentos feitos nos embargos, somente surgiram ou se consolidaram após a sentença (LTCAT juntado na inicial e
pedido de contagem do período de 26/11/1984 a 15/04/1985 nos embargos), a DIB da parte autora passa a ser na presente data, pois,
momento em que o processo se revelou claro quanto ao pedido e causa de pedir.

A questão envolvendo a assinatura da CTPS sem a devida contribuição está consolidada pela Súmula 75 da TNU. Portanto, como essa
novidade só vai repercutir para o INSS a partir desta data, julgo o feito sem intimar o INSS antes, porque, em tese, a situação está
consolidada e não haverá prejuízo para os cofres públicos porque somente se consolidou e comprovou o direito efetivo a partir dos embargos
que corrigem a sentença, não por omissão deste Juízo e nem por obscuridade, pois, no processo administrativo não consta o LTCAT por
similaridade e o pedido de averbação do tempo de 26/11/1984 a 15/04/1985, somente surgiu agora em fase de embargos.

2. DO RECURSO DO AUTOR

Quanto ao período de 26/11/84 a 15/04/85, não consta do pedido formulado na inicial e sequer é mencionado na causa de pedir ali
exposta. Conquanto a CTPS, com o registro do vínculo, conste do processo administrativo (evento 26 - procadm3, p. 37) e do presente
processo desde a inicial (evento 1 - CTPS3, p. 4), o INSS não computou o período em tela e o autor não controverteu tal fato na
inicial, mas apenas em embargos de declaração interpostos contra a sentença.
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Já o período de 04/04/1995 a 13/02/1996 integra o pedido e a causa de pedir, pretendendo o autor seja considerado especial por
exposição ao agente nocivo ruído, tendo em vista o PPP e LTCAT extraídos do processo nº 0023681- 90.2017.4.02.5050 (prova
emprestada), constantes do evento 1 - PPP8. Não consta do processo administrativo nenhum PPP ou LTCAT referente a esse período.

A despeito do exposto, não há óbice a se fixar a DIB na DER, considerando que a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmou a seguinte tese sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA
DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO. 1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria
especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento
administrativo para todos os segurados, exceto o empregado. 2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em
momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício
previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. 3. In
casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a
concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior,
quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais. 4. Incidente de
uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

(Pet 9.582/2015, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/09/2015)

 

 

O INSS apurou tempo de contribuição de 27 anos, 5 meses e 27 dias (evento 26 - procadm2, p. 35). A sentença apurou tempo de
contribuição de 35 anos, 1 mês e 28 dias, computando os acréscimos decorrentes da conversão em comum dos períodos reconhecidos
como especiais e o período comum de 26/11/1984 a 15/14/1985. Como se vê, sem o cômputo do referido período comum -
equivalente a 4 meses e 19 dias -  o autor não alcançava 35 anos de contribuição na DER (11/10/2019 - evento 26 - procam2, p. 35; e
procadm3, p. 1)

3. DO RECURSO DO INSS

3.1 DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960, que criou o benefício de aposentadoria especial, previam
os agentes agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres em seus referidos Anexos. O exercício das profissões enumeradas
nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob exposição aos agentes nocivos neles mencionados, autorizavam que
o tempo de serviço fosse contado de forma diferenciada (especial). As atividades constantes nestes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de serviço especial analisando-se apenas as
informações prestadas pelas empresas nas quais o autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-
8030), à exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de laudo pericial.

Com o advento da Lei 9.032/1995, regulamentada pelo Decreto 2.172/1997, a caracterização da atividade especial passou a ser
condicionada à efetiva comprovação do exercício da atividade profissional sob condições insalubres, perigosas ou penosas, em
prejuízo à saúde e à integridade física do trabalhador, nada dispondo acerca dos meios de prova cabíveis. Assim, poderia o segurado
comprovar a exposição a agente nocivo por qualquer meio de prova documental.

Neste sentido, a opção de “enquadramento” por categoria profissional, prevista nos Decretos anteriores, cedeu lugar aos PPP’s e aos
laudos técnicos, hábeis a demonstrar as reais condições de exposição do trabalhador aos agentes nocivos no ambiente laboral,
independentemente de a atividade exercida constar ou não no rol dos Decretos, já que a submissão aos agentes físicos, químicos e
biológicos seria pressuposto básico e realístico da nocividade. Por tal motivo, a jurisprudência caminhou no sentido de se admitir o
enquadramento da especialidade, ainda que em períodos anteriores à Lei nº 9.032/1995, caso demonstrada a existência de tais agentes
no ambiente laboral, uma vez que o rol de atividades especiais não é exaustivo, mas exemplificativo. Assim, a nocividade deve ser
analisada caso a caso, conforme o conjunto probatório, quando as referidas categorias profissionais não constarem no rol dos
Decretos. Com efeito, o próprio anexo IV, do Decreto 2.172/1997, estabelece, no código 1.0.0 que “As atividades listadas são
exemplificativas nas quais pode haver a exposição”. Neste sentido, manifestou-se o STJ, no REsp 1691018 /PR 2017, de Relatoria do
Min. Herman Benjamin: “a jurisprudência do STJ entende que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo
admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que a situação seja
devidamente demonstrada no caso concreto” (STJ – REsp: 16191018 PR 2017/0196864-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data
de Julgamento: 3/10/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Postas tais premissas, ressalto que, havendo a comprovação de que a atividade laborada em período anterior à Lei nº 9.032/95 era
exercida sob exposição aos agentes nocivos constantes no rol dos Decretos, merecido é o reconhecimento da especialidade,
independentemente da categoria profissional a que pertencia o trabalhador.
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Ressalta-se, contudo, que a periculosidade havida em relação à eletricidade apenas ocorre com tensões superiores a 250 volts,
conforme código 1.1.8 do Anexo ao Decreto nº 53.831/64, de forma que não basta o mero exercício da função de eletricista.

O Decreto nº 53.831/64 previa a especialidade no caso de exposição acima de 250 volts:

Eis a tese firmada quando do julgamento do Tema/Repetitivo 534 pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Tese Firmada: As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são
exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao
obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991).

Anotações Nugep: É cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a
vigência do Decreto nº 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela
exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.”

Dessa forma é possível o enquadramento como atividade especial pelo agente perigoso “eletricidade”, mesmo após 5/3/1997, desde
que a exposição seja habitual e permanente.

Vale ressaltar ainda que no Voto do MINISTRO HERMAN BENJAMIN, no EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.306.113 - SC
(2012/0035798-8), REsp esse que deu ensejo ao Tema/Repetitivo nº 534, supra citado, encontramos:

“[...] Da leitura do voto condutor desse último, relatado pelo Juiz Federal VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, depreende-se o reconhecimento
do exercício do trabalho em exposição à eletricidade superior a 250v como atividade especial [...]”

No presente caso, o autor comprovou a exposição a tensão maior que 250 V nos periodos de 02/07/1985 a 30/05/1986, de 16/10/1986
a 24/10/1989, de 04/04/1995 a 13/02/1996 e de 01/06/1996 a 24/06/2000 nos PPPs constantes do evento 26 - procadm3, pp. 12/16; e
do evento 1 - PPP8, pelo que deve ser reconhecido o caráter especial da atividade.

3.2 DO AGENTE NOCIVO SÍLICA

A sentença reconheceu como especial o período de 22/11/2004 a 30/01/2014 em razão da exposição ao agente químico sílica, tendo
em vista que tal agente está listado no Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos) e possui
registro no CAS (registro no Chemical Abstrats Service), de modo que a sua análise deve ser qualitativa, ou seja, não depende de
concentração, cabendo, inclusive, o seu reconhecimento como nocivo à saúde independente de avaliação dos equipamentos de
proteção coletiva ou individual (TNU – Processo nº 5006019-50.2013.4.04.7204).

O PPP constante do evento 26 - procadm3, pp. 10/11, comprova que o autor esteve exposto a sílica no período de 22/11/2004 a
30/01/2014, com concentração de 0,11 ppm, com utilização de EPI eficaz.

O limite à poeira de sílica é variável e depende da porcentagem de quartzo no ar, como se depreende do disposto no Anexo 12 da NR-
15. O PPP, contudo, não informa o limite aplicável ao caso.

Ademais, havia utilização de EPI eficaz.

Registro que houve a alteração do disposto no § 4º do artigo 68 do Decreto 3.048/99, que passou a ter a seguinte redação:

§ 4º  Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2º e § 3º deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as
medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva
exposição.               (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Ou seja: se a medida de controle prevista na legislação for usada e eliminar a nocividade do agente a que está exposto o trabalhador,
não se qualificará o trabalho como sujeito a condições especiais.

Como o PPP atestou que havia uso de EPI e que esse era eficaz, não vejo como considerar tal período como especial
relativamente ao agente sílica.

Nesse ponto, a sentença merece reforma para excluir o período de 22/11/2004 a 30/01/2014 como tempo especial.

3.3 DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

Quanto ao agente nocivo ruído, os limites de tolerância foram estabelecidos pelo STJ, em vista da tese fixada no Tema 694, como
sendo: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.
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No período de 22/11/2004 a 30/01/2014, o autor estava exposto a ruído com intensidade de 89,9 dB(A), conforme consta do evento
26 - procadm3, pp. 10/11, extrapolando o limite de tolerância vigente.

A técnica utilizada foi a dosimetria.

Quanto ao método de aferição do ruído, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1083 - acórdão publicado em
25/11/2021):

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes
níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado
como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da
exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

A TNU, por sua vez, embora houvesse fixado tese de que era obrigatória a utilização Norma de Higiene Ocupacional (NHO) 01 da
Fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida
metodologia de aferição ser informada no campo próprio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (Pedilef n. 0505614-
83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174 - trânsito em julgado em 08/05/2019):

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

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

Isso porque a NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a NHO-01
adota o valor 3 (na NHO-01, q=3). Ou seja, a NR-15 é mais rígida do que a NHO-01, pelo que não faria sentido excluir a
possibilidade de comprovação da exposição ao agente nocivo com a utilização da metodologia mais rígida e, portanto, menos benéfica
ao segurado. 

Registro que, nos termos do que restou decidido no Pedido de Uniformização Regional n. 0001089-45.2018.4.03.9300, julgado pela
Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, a técnica ‘dosimetria’ mede o nível constante da
pressão sonora de exposição do trabalhador durante toda a jornada de trabalho, isto é, consiste tal método em apurar a média
aritmética ponderada que considera o nível de ruído e o tempo de exposição”. Além disso, o acórdão consignou que “o cálculo da
dose do ruído é previsto nas duas normas (NR-15 e NHO-01) e a fórmula de seu cálculo afasta, pela própria composição, a medição
pontual do ruído contínuo ou intermitente, logo a técnica da dosimetria está em consonância com a legislação previdenciária e seu
emprego não representa, em princípio, ofensa ao entendimento da TNU (Tema 174).

3.4. DA CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O INSS apurou tempo de contribuição de 27 anos, 5 meses e 27 dias (evento 26 - procadm2, p. 35). A sentença apurou tempo de
contribuição de 35 anos, 1 mês e 28 dias, computando os acréscimos decorrentes da conversão em comum dos períodos reconhecidos
como especiais e o período comum de 26/11/1984 a 15/14/1985.

Considerando a exclusão do tempo especial relativo ao período de 22/11/2004 a 30/01/2014, conforme item 3.2 deste voto, que
correspondia a um acréscimo de 3 anos 8 meses e 5 dias, vê-se que o autor não contava com 35 anos de contribuição na DER
(14/10/2019).

Ainda que se considere o tempo de contribuição posterior, para efeito de reafirmação da DER, nota-se que o autor procedeu ao
recolhimento de contribuições na qualidade de contribuinte individual apenas até 31/07/2020, conforme consulta ao CNIS.

Em suma, o autor não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

4. CONCLUSÃO

Pelo exposto, entendo por (i) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para reformar a sentença
e excluir como tempo especial o período de 22/11/2004 a 30/01/2014 e, por consequência JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sem condenação em custas e honorários; (ii) JULGAR
PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA, condenando-a em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora
beneficiária da gratuidade de justiça, que ora defiro.

Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença.

Intime-se a APSDJ para cessar o benefício.
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Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS e JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO INOMINADO DO AUTOR.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5022497-25.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIANA APARECIDA DE LIMA LORENZONI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido
de reconhecimento de tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega a recorrente o que segue:

"... A autarquia, e o Juiz a quo, fez de forma erronia ao deixar de homologar e apresentar o processo de averbação de
insalubridade na sua integra, que se encontra em seu próprios arquivos, ainda mais ilegal não ter baixado em
diligencia, para apuração da impetrante como trabalho em área de risco.

Pois não á disposição ilegal ou expressa vedando a pretensão da impetrante, não há ilegalidade no ato do requerimento
de sua aposentadoria por tempo de contribuição, a qual deveria ter feito o deferimento por parte do INSS, a qual existe
fundamento para a concessão de tal benefício com segurança. Por outro lado, não há qualquer inconstitucionalidade
no pedido do impetrante no tocante no reconhecimento em que a mesma trabalhou em área de perigo a saúde, já
contida na Constituição.

Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo
critérios estabelecidos em lei".

Assim, não se vislumbra a inconstitucionalidade apontada, tendo em vista que a CF garante a contagem recíproca do
tempo de contribuição na atividade urbana, e nos períodos de insalubridade para tempo de serviço.

Se há alguma distinção no tratamento dos segurados urbanos e rurais, ela é amparada pela Constituição Federal, não
se podendo falar em ofensa ao princípio constitucional da isonomia por outra norma constitucional.  ..."

Contrarrazões no evento 24.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

".... Nestes autos, a parte autora busca o reconhecimento de tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição (NB 42/196.850.191-3), desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER:
20/08/2020).

Para tanto, aduz que o período de 03/01/2011 a 24/09/2020 (Vicente Perim & Cia), na função de “auxiliar
administrativo”, deve ser considerado como tempo especial, por se tratar de trabalho em área de risco a saúde e à
integridade física (posto de gasolina).

O benefício requerido administrativamente foi indeferido por falta de tempo de contribuição. Na ocasião, o INSS
elaborou o cálculo de tempo de contribuição da autora sem computar qualquer período de tempo especial. Assim, até a
DER, apurou 27 anos e 6 dias de tempo de contribuição e considerou 324 meses de contribuição para efeito de carência
(Evento 1, PROCADM7, fls. 47/48).

(...) 

Para comprovar o tempo especial no período de 03/01/2011 a 24/09/2020, a autora apresentou PPP emitido pela
empresa Vicente Perim & Cia. (Evento 1, PROCADM7, fls. 23/25) informando que a autora exerceu o cargo de
“auxiliar administrativa”. Não informou exposição a agentes nocivos.

Suas atribuições consistiam em:
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O reconhecimento de tempo de serviço especial de atividades prestadas em “postos de gasolina” normalmente está
associado ao contato com hidrocarbonetos aromáticos e depende da comprovação de efetiva exposição a agente nocivo
classificado na legislação previdenciária. Tal comprovação se dá mediante formulário técnico emitido pelo empregador
ou laudo técnico pericial subscrito por medito do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho.

O documento apresentado pela parte autora não informa exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física no período em que exerceu a função de “auxiliar administrativo”.

Não reconheço a especialidade da atividade desempenhada pela parte autora no período de 03/01/2011 a 24/09/2020
(Vicente Perim & Cia.).

Inexistindo outros períodos ou acréscimos a serem somados ao tempo de contribuição apurado pelo INSS, a
pretensão à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição deve ser rejeitada.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), os quais não restaram infirmados
pelas razões do recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. Condeno a parte
recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001707934v3 e do código CRC dcb5ccb0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000296-70.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE BRAZ SGRANCO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor (evento ) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (evento ) em
face da sentença que (1) declarou o caráter comum de 02/05/1997 a 25/06/1999 - PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA
DE VALORES E SEGURANCA, bem como dos períodos contributivos de 30/09/1975 a 31/12/1975, de 26/04/1976 a 05/10/1976,
de 24/05/1977 a 05/10/1977, de 20/03/1978 a 30/09/1978, de 01/11/1978 a 07/02/1979, de 13/06/1979 a 13/09/1979, de 01/10/1979 a
10/01/1980, de 18/03/1980 a 05/08/1980, de 09/12/1980 a 15/09/1981, de  22/10/1981 a 14/05/1982, de 01/10/1982 a 02/01/1983,
de 01/02/1991 a 30/04/1991, de 04/09/1995 a 25/11/1995, de 01/07/1996 a 23/10/1996; (2) declarou o caráter especial
do período de 28/06/1999 a 22/01/2019 - VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA, determinando a averbação dos
referido período contributivo no CNIS da parte autora; e (3) condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo
contribuição (NB 172.613.158-8), com DIB em 22/01/2019 (DER) e DIP na data da sentença.

Alega o autor que, em análise da CTPS acostada ao processo administrativo, verifica-se que o Recorrente laborou no período de
30/09/1975 a 31/12/1975 e 26/04/1976 a 05/10/1976 como SERVENTE e 24/05/1977 a 05/10/1977, 20/03/1978 a 30/09/1978,
01/11/1978 a 07/02/1979, 13/06/1979 a 13/09/1979, 01/10/1979 a 10/01/1980, 18/03/1980 a 05/08/1980 e 09/12/1980 a 15/09/1981
como CARPINTEIRO, todos laborados no setor de construção civil, sendo devido o enquadramento dos referidos períodos. Destaca a
possibilidade de enquadramento da atividade de servente da construção civil desempenhada nos períodos em análise, por categoria
profissional, pelo código 2.3.3 (Edifícios, barragens, pontes e torres). Ressalta que “edifício de construção civil” não é um conceito
limitado somente às construções que envolvam mais de um pavimento, tendo em vista que o sentido do substantivo é indicar a obra,
resultado das atividades humanas de erguer imóveis destinados a uso residencial ou comercial. Tal atividade envolve, portanto, as
fundações, os alicerces, as paredes, o piso, o teto, o reboco, os revestimentos e o acabamento. Destaca que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça permite o reconhecimento do tempo de serviço especial desenvolvido em cargos da construção civil, haja vista a
nocividade do contato com o cimento e o entendimento pacífico de que o rol previsto nos decretos regulamentadores da aposentadoria
especial é meramente exemplificativo. Sustenta que o tratamento diferenciado entre as categorias profissionais engenheiro civil e
servente fere o princípio da isonomia e a previsão constitucional de vedação à adoção de critérios diferenciados para concessão de
aposentadoria (art. 5º, caput e art. 201, §1º, ambos da CF/88). Alega que é devido o enquadramento da função de CARPINTEIRO,
haja vista que o Autor no exercício da atividade estava exposto à PERICULOSIDADE pois trabalhava no setor de CONSTRUÇÃO
CIVIL, além de exposição a outros agentes nocivos, como POEIRA DE MADEIRA, sendo devido o reconhecimento da especialidade
dos períodos em que o Autor trabalhou na referida função. Aduz que é possível enquadrar a poeira de madeira sob os códigos 1.2.11
do Anexo do Decreto 53.831/64 e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto 3.048/99 e que é reconhecidamente cancerígena. Alega que no
lapso de 01/10/1982 a 02/01/1983 o Requerente desempenhou o ofício de MOTORISTA, conforme regular anotação em sua carteira
de trabalho, sendo que o enquadramento em razão do simples exercício da atividade laborativa é reiteradamente aceito pelos tribunais
administrativos e cortes judiciais. Cita a Súmula 75 da TNU e a Súmula 49 do CJF e conclui ser imperativo o enquadramento por
categorial profissional no lapso compreendido entre 01/10/1982 a 02/01/1983, com fulcro no código 2.4.4 do Decreto 53.831/64.
Sustenta que, uma vez verificada a ausência de prova da especialidade do período controverso, este deve ser extinto sem resolução de
mérito, nos termos do Resp 1352721/SP, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Ao final, requer:

EM FACE DO EXPOSTO, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para fins de reforma da decisão proferida pelo Juiz a quo,
condenando o INSS a:

• Converter o tempo de serviço especial em comum desenvolvido nos períodos de 30/09/1975 à 31/12/1975; 26/04/1976 à 05/10/1976;
24/05/1977 à 05/10/1977; 20/03/1978 à 30/09/1978; 01/11/1978 à 07/02/1979; 13/06/1979 à 13/09/1979; 01/10/1979 à 10/01/1980;
18/03/1980 à 05/08/1980; 09/12/1980 à 15/09/1981; 22/10/1981 à 14/05/1982; 01/10/1982 à 02/01/1983; 01/02/1991 à 30/04/1991 e
02/05/1997 à 25/06/1999 (quanto a este último período, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja oportunizada
a juntada do LTCAT);

• Realizar o cômputo dos períodos de 30/09/1975 a 31/12/1975 e de 26/04/1976 a 05/10/1976 que não constam no CNIS do Autor, mas estão
devidamente registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) deste (EVENTO1, PROCADM7, FL. 10), que é documento
idôneo hábil a comprovar os vínculos de emprego, portanto as anotações constantes na CTPS do Autor constituem prova cabal acerca da
relação de emprego nutrida, eis que gozam de presunção juris tantum;

• Conceder a APOSENTADORIA ESPECIAL ao Requerente, nos termos da fundamentação retro;

• Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja reafirmada a DER para o momento em que o
Segurado adquirir o direito ao benefício.

• Que a presente ação seja extinta sem a resolução do mérito, quanto aos períodos especiais que não tem documentos suficientes para
comprovação de sua especialidade, nos termos do repetitivo 629 do STJ;
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• A manutenção do período de 28/06/1999 a 22/01/2019, reconhecido como tempo de serviço especial em sentença, com a manutenção da
concessão da APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao Autor.

O INSS, por sua vez, alega, preliminarmente, a necessidade de restabelecimento da suspensão do processo,  até o julgamento
definitivo do Tema 1031 do STJ. No mérito, alega a impossibilidade de enquadramento da atividade de vigilante no período de
28/06/1999 a 22/01/2019, eis que, à luz do artigo 201, §1º, da Constituição, a nocividade por exposição permanente a agentes físicos,
químicos ou biológicos nas situações regulamentares é que deve dar ensejo à concessão de aposentadoria especial no RGPS, não se
confundindo com as atividades perigosas sem exposição aos citados agentes, a exemplo das atividades descritas nos anexos da NR 16,
como ocorre com os vigilantes, dando ensejo apenas à percepção do adicional trabalhista de periculosidade. Sustenta que a concessão
da aposentadoria especial sem a situação de nocividade fruto de efetiva exposição aos agentes químicos, físicos ou biológicos, mas
apenas pelo perigo da profissão, mesmo que fosse cabível no espectro do artigo 201, §1º, da Constituição, somente poderia se dar por
intermédio de lei complementar e não por uma extensão judicial. Ressalta que, diferentemente do RGPS, no RPPS há autorização
constitucional para a concessão da aposentadoria pela atividade de risco, pois objetiva dar uma regra especial de aposentação para as
carreiras da segurança pública, bem como que, mesmo no RPPS, em que o texto constitucional vigente entre a Emenda 47/2005 e a
Emenda 103/2019 (art. 40, §4º, II) admitiu a aposentadoria especial por atividades de risco, o STF não reconheceu a extensão deste
regramento diferenciado de aposentação sem a edição de lei complementar de regulamentação. Argumenta que, acaso a tese firmada
pelo STJ no Tema Repetitivo 1.031 prospere todas as profissões que exerçam atividades de risco reivindicarão ao Poder Judiciário a
concessão da aposentadoria especial. Por fim, alega que não podem ser reconhecido os períodos alegados pelo Recorrido unicamente
com base CTPS, sem recolhimento da contribuição e consequente corroboração no CNIS, pois a anotação em Carteira de Trabalho e
Previdência Social tem presunção juris tantum, ou seja, não é prova absoluta e pode ser refutada mediante prova em contrário, e não
constitui prova plena do exercício de atividade em relação à Previdência Social, conforme Súmula 12 do TST e Súmula 225 do STF.

Contrarrazões nos eventos 30 e 35.

É o relatório.

VOTO

2. DA SENTENÇA

A sentença está assim fundamentada:

A parte autora trouxe aos autos apenas PPP referente aos períodos de  02/05/1997 a 25/06/1999 e de 28/06/1999 a 22/01/2019, não havendo
em relação aos demais períodos nenhum documento que comprove a especialidade do labor exercido.

De acordo com os registros na CTPS, a parte autora exerceu o cargo de servente (períodos de 30/09/1975 a 31/12/1975 e de 26/04/1976 a
05/10/1976), de carpinteiro (períodos de 24/05/1977 a 05/10/1977, de 20/03/1978 a 30/09/1978, de 01/11/1978 a 07/02/1979, de 13/06/1979 a
13/09/1979, de 01/10/1979 a 10/01/1980, de 18/03/1980 a 05/08/1980, de 09/12/1980 a 15/09/1981), de motorista (período de 01/10/1982 a
02/01/1983), de auxiliar de obras (período de 04/09/1995 a 25/11/1995) e de ajudante de pista (período de 01/07/1996 a 23/10/1996), todos
em empresas de construção civil (evento 15, fls. 8-50).

Nenhum desses vínculos são passíveis de enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos nº 53.831/1964 e do Decreto nº
83.080/1979.

Nos períodos de 02/05/1997 a 25/06/1999 e de 28/06/1999 a 22/01/2019 a parte autora exerceu a função de vigilante.

As atividades de vigilantes exercidas até 28/04/1995 devem ser reconhecidas como especiais em decorrência do enquadramento por categoria
profissional.

Esclareça-se que o reconhecimento da especialidade por enquadramento a categoria profissional é limitado à data de 28/04/1995, após a
qual torna-se necessária a prova de exposição ao risco, por exemplo, pela comprovação do uso de arma de fogo, mediante PPP ou laudo
técnico equivalente.

Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STJ no julgamento do Tema 1031 dos recursos repetitivos:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.033.2/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do Segurado.

Para o período de 02/05/1997 a 25/06/1999 - PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA foi apresentado
PPP, o qual consta o exercício das funções de vigilante patrimonial, com indicação de ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, e com
indicação de porte de arma de fogo de forma habitual e permanente (evento 15, fls. 51-52).

Verifica-se que no referido documento não há indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, o que lhe retira a validade como
meio de prova do tempo de serviço especial no período apontado, uma vez que o PPP não está acompanhado de documento com os dados
quantitativos referentes às medições dos riscos ocupacionais, bem como de declaração da empresa de que não houve alteração no ambiente
de trabalho.
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Nesse sentido, dispõe o Tema 208 da TNU:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos
períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo
dispensada a informação sobre monitoração biológica.

2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos
equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados
da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua
organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

Já em relação ao período de 28/06/1999 a 22/01/2019 - VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA, a parte autora apresentou
PPP, no qual consta o exercício da função de vigilante patrimonial, com utilização de arma de fogo calibre .38 (evento 15, fls. 56-58).

A descrição das atividades desenvolvidas indicam a exposição concreta ao risco pela utilização de arma de fogo.

Diante disso, o referido período deve ser enquadrado como tempo de serviço especial.

Em resumo, a contagem de tempo permite aferir que a parte autora trabalhou em condições comuns e especiais, já excluídas as
concomitâncias, conforme tabela abaixo:

(...)

3. DO RECURSO DO AUTOR

3.1 DA ATIVIDADE DE SERVENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL NOS PERÍODOS DE 30/09/1975 A 31/12/1975 E DE
26/04/1976 A 05/10/1976.

O item 2.1.1 do Anexo do Decreto 53.831/64 diz respeito a engenheiros de construção civil, de minas, de metalurgia e eletricistas; o
item 2.3.2, a trabalhadores em túneis e galerias; e o item 2.3.3, a trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres.

O autor não era engenheiro, nem trabalhava em túneis e galerias. Por outro lado, não são quaisquer edifícios que se equiparam
a barragens, pontes e torres.

Registro, a propósito, que a TRU-4ª Região tem entendimento ainda mais restritivo; para a referida TRU, o código 2.3.3 do Quadro
Anexo ao Decreto n. 53.831/64 só é aplicável para as atividades de construção civil envolvidas com perfuração e escavação para
construção de edifícios, barragens e pontes. Nesse sentido:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI
9.032/1995. ENQUDRAMENTO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DESCRITA NO ITEM 2.3.3 DO QUADRO ANEXO AO DECRETO
53.831, DE 1964. TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO EXERCIDA TAREFA DE
PERFURAÇÃO OU ESCAVAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, BARRAGENS OU PONTES. MATÉRIA UNIFORMIZADA.
PROVIMENTO. 1. Esta Turma Regional uniformizou o entendimento de que "o enquadramento da atividade de pedreiro exercida antes de
28.04.1995, data de publicação da Lei nº 9.032, de 1995, na categoria profissional descrita no item 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº
53.831, de 1964, somente é possível quando exercida a tarefa de perfuração ou escavação na construção de edifícios, barragens ou pontes."
(IUJEF 0001685-27.2009.404.7195/RS, relator Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, D.E. 10/11/2010). 2. O acórdão recorrido contrariou a
orientação desta Turma Regional na medida em que manteve o enquadramento por categoria profissional, com base no 2.3.3 do Anexo do
Decreto n. 53.831/64, sem observar, contudo, se a parte autora, de fato, desempenhou alguma das tarefas que qualifica como perigosos os
serviços e as atividades profissionais mencionados no citado código. 3. Incidente conhecido e provido, com necessidade de retorno dos autos
à Turma Recursal de origem para adequação do acórdão recorrido mediante a valoração da prova com o parâmetro já uniformizado. (IUJEF
0001601-89.2010.4.04.7195, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator GILSON JACOBSEN, D.E. 21/10/2013).

Já no Anexo II do Decreto 83.080/79, o item 2.1.1 diz respeito a engenheiros químicos, metalúrgicos e de minas; os itens  2.3.2 e
2.3.3, aos seguintes profissionais:
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Como se vê, a atividade de servente na construção civil não corresponde a nenhuma das categorias previstas nos anexos dos referidos
decretos, ao contrário do que sustenta o recorrente.

3.2 DA ATIVIDADE DE CARPINTEIRO NOS PERÍODOS DE 24/05/1977 A 05/10/1977, DE 20/03/1978 A 30/09/1978, DE
01/11/1978 A 07/02/1979, DE 13/06/1979 A 13/09/1979, DE 01/10/1979 A 10/01/1980, DE 18/03/1980 A 05/08/1980
E DE 09/12/1980 A 15/09/1981. DO AGENTE NOCIVO POEIRA DE MADEIRA.

Destaco, de início, que se aplicam à função de carpinteiro na construção civil os mesmos fundamentos já aduzidos no item 3.1 acerca
da função de servente, não sendo possível o enquadramento profissional.

A exposição a gente nocivo, por sua vez, não está comprovada, não havendo nos autos qualquer documento a esse respeito. 

De fato, a poeira de madeira consta da LINACH - Grupo I - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, como alega o
recorrente.

Contudo, não sendo possível o enquadramento profissional, não se pode prescindir do documento hábil para demonstrar a exposição a
um dos agentes nocivos constantes do Anexo do Decreto 53.831/64 e/ou do Anexo I do Decreto 83.080/79, vigentes nos períodos em
tela.

3.3 DA ATIVIDADE DE MOTORISTA NO PERÍODO DE 01/10/1982 A 02/01/1983.

O autor exerceu função de motorista na Construtora Ipanema Ltda (evento 15 - procadm11, p. 19).

Do código 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64 temos:

2.4.4 TRANSPORTES RODOVIÁRIO Motorneiros e condutores de bondes. 
Motoristas e cobradores de ônibus. 
Motoristas e ajudantes de caminhão.

Penoso 25 anos

Vemos que não é todo motorista que tem direito ao enquadramento por categoria profissional, somente os motoristas de caminhão,
bonde ou ônibus. Os motoristas de veículos de pequeno e médio porte não são contemplados pelo enquadramento por categoria
profissional. Por isso, não basta ao segurado provar o exercício da profissão de motorista, é necessário comprovar o tipo de veículo
habitualmente conduzido.
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“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.”

(PU 2007.35.00.708860-4, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 04/09/2009) (g.n.)

Note-se que a apresentação da CTPS e o tipo de empresa para a qual laborava o indivíduo podem viabilizar o enquadramento por
atividade profissional, antes da vigência da Lei 9.032/95.

A empresa empregadora, no presente caso, é uma construtora.

...

4. DO RECURSO DO INSS. 

4.1. DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Quanto à alegada necessidade de suspensão do feito, o entendimento do INSS está contrário à legislação, que determina a aplicação
da tese a partir da publicação da decisão, e não do trânsito em julgado. Observe-se o art. 1.040 do CPC, que trata de julgamento de
recursos especiais repetitivos:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo
tribunal superior;

Logo, o curso do processo suspenso é retomado a partir da publicação do acórdão, o que ocorreu em 2/3/2021. Consequentemente,
não cabe falar em suspensão da ação em tela.

A jurisprudência do STJ firmou-se nesse sentido, como se vê, por exemplo, no seguinte acórdão:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, §2º, CPC/2015. 
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 
2. Estes segundos aclaratórios objetivam novamente protelar o desfecho do processo ao argumento de que em um dos repetitivos paradigmas
aqui julgados há embargos de declaração interpostos onde se pleiteia efeitos infringentes. Tal pleito, além de ser sabidamente contrário à
jurisprudência desta Casa (manifestamente inadmissível), configura inovação recursal (visto que não houve debate anterior a respeito da
existência desses outros aclaratórios no processo paradigma e seus efeitos neste processo) e é manifestamente protelatório (já que se dá em
segundos embargos de declaração). Há, portanto, que ser rejeitado por todos esses motivos. 
3. De observar que o caput do art. 1.040, do CPC/2015, faz menção apenas à publicação do acórdão paradigma e não a seu trânsito em
julgado: "Publicado o acórdão paradigma: [...]". Sendo assim, a interpretação buscada pela embargante não encontra amparo legal.
Assim os precedentes que permitem a aplicação do repetitivo antes de seu trânsito em julgado: EDcl no AgRg no Ag 1.067.829-PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012; AgRg no AREsp 138.817/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, DJe 12.6.2012; AgRg no REsp 1.218.277/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 13.12.2011;
AgRg no AREsp 20.459/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 4.5.2012; e AgRg no REsp 1.095.152/RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27.9.2010; AgRg no AREsp 175188/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
22/08/2012. 
4. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos pela mesma embargante a apresentar mais uma inovação recursal,
caracterizando evidente abuso do direito de recorrer, o que faz incidir a norma do art. 1.026, §2º, do CPC/2015. Aplicação de multa em 1%
do valor da causa. 
5. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa. 
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1652794/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019,
DJe 17/10/2019)

4.2 DA ATIVIDADE DE VIGILANTE

 

5. CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
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PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5000980-61.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO BATISTA CALDAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o
INSS a reconhecer como tempo especial apenas o período de 01/11/1994 a 28/04/1995 (Material Construção Miguel de Martin - ME).

Alega o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que requereu a produção da prova testemunhal, a justificação
administrativa referente aos contratos da Carteira de Trabalho e Previdência Social e a prova pericial “in loco” referente aos períodos
insalubres, pedidos esses que não foram apreciados, pelo que a sentença foi proferida sem que se consumasse a instrução processual.
No mérito, sustenta o direito a ter declarado o seu tempo de trabalho nos períodos de 01.02.1990 até 16.03.1994 e de 29.04.1995 até a
presente data como tempo especial, por estar a sua profissão (MOTORISTA DE CAMINHÃO) inserida nos anexos do Decreto n.
83.080/79, e ter sido exercida de forma permanente, conforme devidamente comprovado pela prova documental acostada aos autos,
concedendo-lhe, por conseguinte, a aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei n.º 8.213/91. Alega, ainda,
que todos os documentos apresentados pelo recorrente devem ser considerados como tempo especial pela categoria profissional e
ruído, uma vez que o nível de ruído está superior a 80 dB. Por fim, ressalta o direito à reafirmação da DER, pois, a partir do momento
em que o segurado cumpre os requisitos para a aposentadoria de tempo de contribuição, detém ele o direito líquido e certo ao
benefício com DIB na data da DER ou na data em que completar o tempo necessário para que seu provento de aposentadoria seja mais
favorável.

Contrarrazões no evento 39.

É o relatório.

VOTO

2. DA SENTENÇA

A sentença está assim fundamentada:

(...)

No Evento 23, foi observado o seguinte:

“O primeiro ponto interessante é que os Perfis apresentados para os períodos de 01/11/1994 a 25/11/2004 e de 30/07/2018 até a data
do requerimento divergem quanto a intensidade do fator ruído e, em tese, foi exercida a mesma atividade.

Desde 01/02/1990, o autor trabalha na mesma empresa. Claramente, os dois Perfis emitidos, me parecem que não foram embasados em
Laudo técnico, o que demanda a sua apresentação.

Não importa data de elaboração do laudo, pois, o laudo tem o dever de reportar com fidelidade as reais condições de trabalho do
segurado, sendo o mais importante reportar quantas horas dirige caminhão, quantas horas dirige trator e quantas horas dirige pá
carregadeira e qual o ruído para cada atividade que o autor fica submetido por dia, respeitando as normas da FUNDACENTRO.

A partir daí se pode aferir se o trabalho é insalubre ou não.

Quanto ao período anterior a 28/04/1995, o processo carece de documentação e comprovação de profissiografia, uma vez que o Perfil
se refere ao trabalho a partir de 1994.

Prazo: 30 dias para a parte autora apresentar documentos”.

No entanto, a parte autora manifesta-se no Evento 26, aduzindo ser desnecessária a apresentação e comprovação da profissiografia relativa
ao período anterior a 28/04/1995, uma vez que tal período pode ser reconhecido como especial por enquadramento no código 2.4.4 do
quadro anexo ao Decreto n° 53.831/64 que classificava como penosa, a atividade de motorista de bondes, de caminhão ou de ônibus.

Assevera, para tanto, que na CTPS consta anotação da função exercida como “MOTORISTA DE CAMINHÃO/CAÇAMBA/PÁ-
CARREGADEIRA, no período de 01.02.1990 até 15.03.1994 e 01.11.1994 até 28.04.1995, ou seja, em período anterior à 29.04.1995, para a
empresa MATERIAL DE CONTRUÇÃO MIGUEL DE MARTIN ME".

Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de duas formas: 1º) por exposição a agentes nocivos à saúde,
conforme classificação constante do Código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº 83.080/79; 2º)
mediante enquadramento por categoria profissional, conforme classificação constante do Código 2.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 e do Anexo II do Decreto nº 83.080/79.
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O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de 29/4/1995, quando entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou
a condicionar a contagem do tempo de serviço especial à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física, de modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, § 4º, da Lei nº 8.213/91). E a exigência de
comprovação da efetiva exposição é incompatível com a presunção de insalubridade que até então se admitia em razão do mero exercício de
determinada profissão. 

O código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como penosa, com direito à aposentadoria aos 25 anos de tempo de
serviço, a atividade de motorista de bondes, de caminhão ou de ônibus. Ocorre que, para fins de enquadramento por categoria profissional
com base no código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 é imprescindível a identificação do tipo de veículo conduzido pelo
segurado. A distinção é relevante, porque o desgaste resultante do hábito de dirigir um caminhão ou um ônibus em transporte coletivo de
passageiros, não se compara ao de conduzir veículos de menor porte. Ademais, a penosidade da atividade de motorista de caminhão e de
ônibus em transporte coletivo é geralmente realçada pelo fato de estar obrigado a constantes e demorados deslocamentos em vias
rodoviárias.

A despeito do alegado pela parte autora, a anotação constante da CTPS informa apenas o cargo como “MOTORISTA”. O documento não faz
qualquer referência aos cargos especificados pela parte autora como “motorista de caminhão”, “motorista de caminhão caçamba” ou ainda
“motorista de pá-carregadeira”. Portanto, a anotação na CTPS é insuficiente para comprovar o tipo de veículo que era conduzido pelo autor.

Importante destacar que, os dois períodos que se pretende ver reconhecidos como tempo especial foram prestados para a mesma empresa, que
ainda se encontra ativa e para a qual o autor ainda trabalha. No entanto, a parte autora não apresentou qualquer documento que
comprovasse o tipo de veículo utilizado no desempenho de suas atividades no período de 01/02/1990 a 16/03/1994, tampouco apresentou
qualquer comprovação de que embora tenha diligenciado junto à empresa, os documentos solicitados pelo Juízo lhe foram negados.

Nesse contexto, embora devidamente intimado para apresentar documentos que comprovassem qual veículo era utilizado no exercício de suas
atividades como motorista, no período anterior a 28/04/1995, o autor limitou-se aduzir que tais informações eram desnecessárias em vista
das informações já constantes dos autos.

Como visto acima, a mera indicação do cargo de “motorista” na CTPS não é suficiente para comprovar que o autor fazia jus ao
reconhecimento da especialidade da atividade como motorista por presunção legal.

Assim, NÃO reconheço como tempo especial o período de 01/02/1990 a 16/03/1994 (Material Construção Miguel de Martin-ME).

Por outro lado, reconheço como tempo especial o interstício de 01/11/1994 a 28/04/1995 (Material Construção Miguel de Martin-
ME), mediante enquadramento por categoria profissional com base no código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, uma vez
que, de acordo com as informações constates do PPP juntado aos autos (Evento 14, PROCADM1, fl. 49/50, a atividade exercida pelo autor
no período – “dirigir caminhão. Operar trator. Transportar, coletar, conferir e entregar mercadorias. Realizar inspeção no veículo” –, ajusta-
se a essa classificação.

Para os períodos posteriores a 28/04/1995, foram apresentados PPPs com as seguintes informações:

01/11/1994 a 25/11/2014 – PPP (Evento 14, PROCADM1, fl. 49/50) não informa exposição a agentes nocivos. Suas atribuições
consistiam em “dirigir caminhão. Operar trator. Transportar, coletar, conferir e entregar mercadorias. Realizar inspeção no veículo”.

26/11/2014 a _____ – PPP (Evento 14, PROCADM1, fl. 49/50) informa exposição ao ruído de 78,4dB(A). Documento incompleto,
faltando a folha constando os itens onde consta a data de emissão, indicação e assinatura do responso sável pela empresa.

30/07/2018 a ____ – PPP (Evento 14, PROCADM1, fl. 51/52) informa exposição ao ruído na intensidade de 86dB(A) – dosimetria – e
vibração – sem indicação da intensidade. Documento incompleto, faltando a folha constando os itens onde consta a data de emissão,
indicação e assinatura do responso sável pela empresa.
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Em vista desse quadro, o autor foi intimado para apresentar o Laudo Técnico que embasou o preenchimento dos PPPs. Em sua manifestação
apresentada no Evento 26, alega que a empregadora somente conseguiu localizar em seus arquivos o LTCAT de 2021. Assim, caso necessário,
requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal para a comprovação da exposição do
agente ruído.

Como já mencionado no despacho retro (Evento 23), não importa a data de elaboração do laudo, isso porque, que o PPP tenha se baseado
em LTCAT recente, é possível atestar condição especial de trabalho em período remoto, porque, como as condições do ambiente de trabalho
tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, é razoável supor que em tempos pretéritos a situação era igual ou pior à constatada na
data da avaliação pericial.

De acordo coma Súmula nº 68 da Turma Nacional de Uniformização, “o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado”.

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado limite de tolerância. A definição desse limite variou
ao longo do tempo. Conforme a legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo de serviço especial
aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64
90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99
85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o Decreto nº 3.048/99

No caso dos autos, apenas o período mais recente, ou seja, a partir de 07/2018, é que o autor estaria exposto ao agente ruído acima do limite
de tolerância.

No entanto, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho apresentado (Evento 26, LAUDO2) atesta que, a exposição ao ruído
ocorria abaixo do limite de tolerância.

No tocante à vibração ou trepidação, destaco que até 2.12.1998, a avaliação desses agentes era qualitativa (não dependia de limite de
tolerância), ou seja, só dependia da comprovação de manuseio de perfuratrizes ou marteletes pneumáticos.

Com a Medida Provisória 1.729, que entrou em vigor em 3.12.1998, convertida na Lei nº 9.732/98, a avaliação da vibração ou trepidação
passou a ser quantitativa, ou seja, passou a depender de comprovação do limite de tolerância, tendo como referência os limites de tolerância
estabelecidos na legislação trabalhista (Anexo 8 da NR-15) e a metodologia e procedimentos de avaliação da NHO 09 e da NHO 10, ambas
da Fundacentro.

O Anexo 8 da NR-15 foi alterado em 14 de agosto de 2014, com a publicação da Portaria do MTE nº 1.297, de 13 de agosto de 2014,
estabelecendo critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços –
VMB e Vibrações de Corpo Inteiro – VCI.

O referido Anexo caracteriza condição insalubre quando:

a) superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada
(aren) de 5 m/s2;

b) superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

b.1) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2; ou

b.2) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.
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No caso, a atividade do autor não ocorreu com perfuratrizes e marteletes pneumáticos e seguindo o regulamento previdenciário, e a
exposição à vibração ocorreu dentro do limite de tolerância [máxima exposição de 0,50m/s2 (AREN) < LT = 1,1 m/s2; e 9,1 m/s1,75 (VDVR)
< LT = 21,0 m/s1,75].

Portanto, o LTCAT informa a exposição aos agentes nocivos ruído e vibração abaixo do limite de tolerância.

Não reconheço como tempo especial o período de 29/04/1995 a 22/04/2020 (DER).

O autor só possui 5 meses e 28 dias de tempo de contribuição laborado em condições exclusivamente especiais. Portanto, não faz jus à
concessão de aposentadoria especial.

Somando os períodos incontroversos apurados pelo INSS (Evento 1, PROCADM9, fl. 17) e o acréscimo decorrente da conversão do tempo
especial em comum relativo ao interstício de 01/11/1994 a 28/04/1995 (Material Construção Miguel de Martin - ME), verifico que, até a DER,
o autor perfaz 29 anos, 9 meses e 19 dias de tempo de contribuição, insuficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
conforme se infere da tabela abaixo:

3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegou-se que a sentença cerceou o direito de produzir prova testemunhal. 

Ocorre que a comprovação de que o trabalho se deu mediante a exposição de agentes nocivos à saúde é feita documentalmente.

Alegou-se cerceamento de defesa também pela não produção de prova pericial.

A produção de prova pericial para comprovar a alegada exposição a agentes nocivos no local de trabalho em que prestou serviços
como empregada (de natureza complexa), em sede de juizados especiais, atentaria contra os princípios norteadores insculpidos no
art. 2º da Lei nº 9.099/1995 ("O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação").

A jurisprudência firmou o entendimento de que extravasa da competência dos Juizados Especiais Federais a lide previdenciária que
objetiva o reconhecimento de tempo especial se a solução da divergência, atinente à eventual presença de agentes nocivos ou
insalubres, exige prova material complexa (como a relativa ao ambiente laboral). Nesse sentido: TRF, 1ª Região, 0008267-
10.2011.4.01.0000/DF, Dj 21/11/2014.

Os PPPs apresentados pela autora e emitidos pelas empregadoras  estão assinados pelos representantes da empresa e neles constam
informações sobre os responsáveis técnicos pelos registros ambientais, com os respectivos conselhos de classe, o que presume a
elaboração de laudos técnicos.

Desse modo, se a parte autora, desde o princípio, entendesse que tal documento não serviria para amparar a sua pretensão deduzida na
ação, caberia a ela providenciar a prova adequada e hábil para tal fim e não requerer que o JEF providenciasse essas provas para
comprovar o direito alegado.

Ora, a emissão do PPP é de responsabilidade da empresa empregadora, sendo as suas informações pautadas em laudos técnicos
também produzidos e de responsabilidade da empresa. Se há omissão no seu preenchimento ou o autor/empregado discorde de alguma
informação, primeiro deverá diligenciar a sua correção/complementação para depois requerer ao INSS o reconhecimento de atividade
especial e, caso negado administrativamente, recorrer ao Poder Judiciário o reconhecimento da atividade especial e a proteção de
seu direito.

Registre-se que a Constituição Federal atribui a esta Justiça Federal a competência para julgar questões de natureza previdenciária
(art. 109, I, CF), ao passo que a pretensão da parte autora tem cunho nitidamente trabalhista, pois se destina à apuração do trabalho em
ambiente nocivo, envolvendo empregado e empregador. Assim, não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à
ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT, conforme as decisões a seguir transcritas:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM
DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. A comprovação da especialidade das atividades desenvolvidas pelo
segurado é ônus que lhe incumbe, o que deve fazer mediante apresentação de formulários expedidos pela empregadora. Eventual
inconformismo deve ser deduzido em sede e momentos oportunos, que não em demanda previdenciária em curso, já que não cabe à Justiça
Federal ‘conferir’ a correção dos dados ali lançados. (...) compete ao requerente instruir o feito de maneira a comprovar suas alegações (art.
333, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a parte autora. (...)."(Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
da 4ª Região, IUJEF 5002632-46.2012.404.7112/RS, julgamento em 18/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO
TÉCNICO OU PPP. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a prova acostada aos autos é
suficiente para dirimir a controvérsia, considerando desnecessária ou inócua a oitiva de testemunhas para julgamento da causa ou a
produção de prova técnica. 2. Eventual inconformismo do autor com as informações constantes dos formulários previdenciários deve ser
equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. (...) (Primeira Turma
Recursal/RS - Recurso Cível 5003558-58.2016.404.7121, Relator: ALESSANDRA FAVARO, Data de Julgamento: 11/10/2017)
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PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1.
Inexiste cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de perícia judicial quando constam nos autos elementos suficientes ao
convencimento do julgador. 2. O mero inconformismo da parte autora com os dados constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário
atinentes ao agente agressivo ruído, não é capaz de invalidá-los, pois tais informações são prestadas pela empresa com base nos laudos que
produz, existindo importantes efeitos que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na esfera penal decorrente de eventual prestação de
informações inverídicas. 3. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a
legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. (...). 497 do CPC/15, sem a
necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC 5017305-54.2015.4.04.7107, Relator Des. Fed. JOÃO
BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E SUA CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA PERICIAL. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização da perícia judicial para
constatação do alegado trabalho em atividade especial, pois a legislação previdenciária impõe ao autor o dever de apresentar os
formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e atualmente pelo PPP, emitidos pelos empregadores, descrevendo os trabalhos
desempenhados, suas condições e os agentes agressivos a que estava submetido. 2. Em respeito ao limite objetivo do recurso, sob pena de
ocorrência de julgamento ultra petita, e violação ao Art. 142, do CPC, deixo de apreciar a matéria de fundo, uma vez que a irresignação do
autor restringiu-se à instrução probatória. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC 0002928112014403611, Relator Des. Federal BAPTISTA
PEREIRA, e-DJF3 Judicial 1 06/09/2017)

Acrescenta-se que o Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição no Espírito Santo reconhece a competência da Justiça do Trabalho
para julgar reclamação trabalhista com objetivo de retificar o PPP:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RETIFICAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A retificação do PPP pelo ex-empregador amparada na alegação de labor em condições
insalubres é questão de ordem eminentemente trabalhista, cuja competência se insere no art. 114, I, da CF. Recurso ordinário do
reclamante a que se dá provimento para determinar o retorno dos autos à Vara de origem. (TRT 17ª Região - RO 00016794020175170002,
Relator MARCELLO MANCILHA, Data de Publicação: 03/09/2018)

RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP). O pedido de retificação de guia do PPP, ainda que destinado à
prova junto a órgão da Previdência Social, relaciona-se a uma obrigação decorrente do contrato de trabalho, logo, está abrangido pela
competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, I, da CF. (TRT 17ª Região - RO 00010989120185170001, Relator MÁRIO
RIBEIRO CANTARINO NETO, Data de Publicação: 03/07/2019)

Aplica-se também o Enunciado FONAJEF nº 203: 

Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou
LTCAT para prova de tempo de serviço especial.

Sabe-se que é dever da empresa emitir formulário (PPP, DSS-8030, SB-40) com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho, para que seja utilizado pelo segurado como prova do tipo de atividade para fins previdenciários. Em outros termos, tanto a
emissão de PPP quanto a produção de laudo técnico que deverá embasá-lo são obrigações legais de caráter administrativo e
de responsabilidade das empresas.

Portanto, a questão da análise da nocividade do ambiente laboral (condições ambientais) e da sua posterior formalização através de
documentos (formulários e laudos) deve ser resolvida entre a empresa e seu empregado, por envolver uma relação de trabalho.
Somente após a resolução da lide em âmbito trabalhista e de posse de seu resultado, cabe a parte autora apresentar a documentação no
INSS e, dependendo da decisão administrativa, recorrer ao Poder Judiciário.  

Assim, se a parte autora entende que o PPP emitido pela empresa empregadora é omisso quanto à exposição a determinado fator de
risco, essa questão deve ser resolvida em âmbito trabalhista. 

4. DO MÉRITO

4.1 DA FUNÇÃO DE MOTORISTA

Correta, em princípio, a conclusão da sentença no sentido de que a mera indicação do cargo de “motorista” na CTPS não é suficiente
para comprovar que o autor fazia jus ao reconhecimento da especialidade da atividade como motorista por presunção legal.

Contudo, a Turma de Uniformização Nacional tem entendimento firmado no sentido de que, quanto à atividade de motorista, a
apresentação da CTPS e o tipo de empresa para a qual laborava o indivíduo podem viabilizar o enquadramento por atividade
profissional, antes da vigência da Lei 9.032/95. Nesse sentido:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.
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(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

No presente caso, a empresa empregadora comercializa material de construção, sendo perfeitamente possível concluir que o autor
exercia função de motorisa de caminhão, veículo apropriado para transporte desse tipo de  material.

Ademais, uma vez que consta no PPP referente ao período iniciado em 1994 que o autor exercia atividades de dirigir caminhão; operar
trator; e transportar, coletar, conferir e entregar mercadorias, é possível concluir que tais atividades também eram exercidas no período
de 1990 a 1994, quando o autor manteve vínculo com a mesma empregadora, com o mesmo cargo.

Assim é que entendo possível reconhecer a atividade como especial, mediante  enquadramento profissional, no período de 01/02/1990
a 26/03/1994.

4.2 DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

Quanto ao agente nocivo ruído, os limites de tolerância foram estabelecidos pelo STJ, em vista da tese fixada no Tema 694, como
sendo: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

Os PPPs do evento 14 - procadm1, pp. 60, 61/62 demonstam que o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído nos períodos iniciados
em 26/11/2014 e em 30/07/2018, até a data da emissão dos PPPs, que deles não consta. O primeiro indica intensidade de 78,4
dB(A), e o segundo, de 86 dB(A).

Por sua vez, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (Evento 26, LAUDO2) atesta que a exposição ao ruído ocorria
abaixo do limite de tolerância, em 74,8 dB(A).

5. DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR

A sentença apurou  que, até a DER (22/04/2020), o autor contava com 29 anos, 9 meses e 19 dias de tempo de contribuição.

Somado o acréscimo decorrente da conversão em comum do período de 01/02/1990 a 26/03/1994, acréscimo esse correspondente a 1
ano, 7 meses e 28 dias, o autor ainda não alcançava o tempo de 35 anos de contribuição para fazer jus ao benefício pretendido. 

O autor ainda não alcançou o tempo mínimo de contribuição, sendo impossível proceder à reafirmação da DER, pelo que se faz
desnecessária a análise das regras de transição estabelecidas na EC 103/2019.

6. CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR para reconhecer
como especial também o período de 01/02/1990 a 26/03/1994. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001710870v4 e do código CRC 9b782749. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001363-29.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JEAN LUIZ MARINHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o
réu a AVERBAR em nome JEAN LUIZ MARINHO, como tempo especial, os períodos de 05/01/1988 a 03/10/1991, 04/07/1994 a
05/03/1997, 06/03/1997 a 02/12/1998,  02/05/2002 a 14/05/2002, 13/02/2006 a 17/06/2007, 18/06/2007 a 31/08/2008, 01/09/2008 a
22/12/2010  e 23/12/2010 a 02/05/2012. 

Alega o recorrente que, a respeito do preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o recorrente não pode ser
prejudicado pela má elaboração de PPP e laudo pelas empresas empregadoras, pois não possui qualquer ingerência sob a produção
destes documentos, bem como que, diante de dúvida razoável sobre a validade do documento, deveria o INSS ter agido conforme
determina o art. 683 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015, segundo o qual: “Em caso de dúvida quanto à veracidade ou
contemporaneidade dos documentos apresentados, o INSS deve realizar as diligências descritas no § 2º do art. 682”. Conclui ser
devido o enquadramento como especiais dos períodos de 03/12/1998 a 01/05/2002 e 13/01/2014 a 07/07/2015, em que o Autor ficou
exposto ao agente físico ruído.

Afirma que, no período de 03/12/1998 a 01/05/2002, laborou exposto ao agente químico Hidrocarbonetos Aromáticos, cuja avaliação
é qualitativa, pois tais substâncias são reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 065996-93-2 e grupo 2).

Contrarrazões no evento 54.

É o relatório.

VOTO

2. DA SENTENÇA

A sentença está assim fundamentada:

(...)

Da exposição ao agente Ruído.

No que tange à intensidade necessária para a caracterização do agente ruído, há que se destacar que a Turma Nacional de Uniformização,
na Oitava Sessão Ordinária de 09 de outubro de 2013, aprovou, por unanimidade, o cancelamento da sua Súmula nº 321.

Assim, o entendimento que passa a ser adotado por este juízo é aquele estampado na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, no seguinte sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA. RUÍDOS SUPERIORES A 80 DECIBÉIS ATÉ
A EDIÇÃO DO DECRETO 2.171/97. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. 1. A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é tida por especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80
decibéis até a edição do Decreto 2.171/1997. Após essa data, o nível de ruído considerado prejudicial é o superior a 90 decibéis. Com
a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis. 2. No
entanto, concluiu o Tribunal de origem ser possível a conversão de tempo de serviço especial em comum, após o Decreto 2.172/1997,
mesmo diante do nível de ruído inferior a 90 decibéis. Igualmente, levou em conta a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, por
ser mais benéfico, de modo a atentar para a atividade sujeita a ruídos superiores a 85 decibéis desde 6.3.1997, data do Decreto
2.172/1997. 3. Assim decidindo, contrariou o entendimento jurisprudencial do STJ de não ser possível atribuir retroatividade à norma
sem expressa previsão legal, sob pena de ofensa ao disposto no art. 6º da LICC, notadamente porque o tempo de serviço é regido pela
legislação vigente à época em que efetivamente prestado o labor. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido. (STJ - RESP
201302641228, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE DATA:17/09/2013)

Assim, em resumo, pode-se desenvolver o seguinte quadro:

Período Intensidade para que o tempo de trabalho laborado sob sua exposição seja
considerado especial

Até 05/03/1997 Superior a 80 dB
De 06/03/97 a 18/11/2003 Superior a 90 dB
De 19/11/2003 em diante Superior a 85 dB

É importante ressaltar que deve constar do formulário entregue ao trabalhador a técnica utilizada para aferição dos níveis de ruído.
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Até 18/11/2003, utilizava-se a técnica prevista nos anexos I e II da Norma Regulamentadora (NR) nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre 19/11/2003 e 31/12/2003, com a entrada em vigor do Dec. 4.882/03 facultou-se ao empregador a utilização do método previsto na NR
15 ou a prevista na NH0-01 da FUNDACENTRO.

Porém, desde 01/01/2004 a técnica contida na NH0-01 da FUNDACENTRO tornou-se obrigatória. Inclusive, a questão foi objeto de análise
perante a Turma Nacional de Uniformização (TNU), a qual estabeleceu a necessidade de se fazer constar a técnica utilizada no PPP, com o
respectivo nível de exposição normalizado (NEN). Caso inexista tal informação, deverá ser determinada a juntada do LTCAT que
fundamentou a feitura do PPP (Processo nº 0505614-83.2017.4.05.8300, TNU, decisão de 21/11/2018).

Da exposição a agentes químicos orgânicos e inorgânicos

Conforme dito anteriormente, a legislação previdenciária sofreu diversas alterações ao passar do tempo no que tange ao enquadramento dos
agentes nocivos, reclamando, assim, para cada período de labor a aplicação da lei à época vigente, consoante a regra tempus regit actum.

Quanto aos agentes nocivos de natureza química, orgânicos e inorgânicos, estes encontram-se regulamentados no Decreto 83.080/79, Anexo
I, item 1.2.11; Decreto 53.831/64, itens 1.2.9 e 1.2.11; Decreto 2.172/97, Anexo IV, item 1.0.3; e, por fim, Decreto 3.048/99 – Anexo IV, item
1.0.3, onde há menção a atividades expostas a hidrocarbonetos (álcoois, óleo diesel, gasolina etc.), solda elétrica, poeiras e gases
provenientes de metais e a produtos à base de benzeno (colas, tintas, vernizes e solventes), entre outros.

No diz respeito ao agente químico hidrocarboneto, há que serem feitas algumas ponderações.

Por definição, hidrocarboneto é um composto químico constituído por átomos de carbono e de hidrogênio unidos tetraedricamente
por ligação covalente.

Os hidrocarbonetos naturais são compostos químicos constituídos apenas por átomos de carbono (C) e de hidrogênio (H), aos quais se podem
juntar átomos de oxigênio (O), azoto ou nitrogênio (N) e enxofre (S) dando origem a diferentes compostos de outros grupos funcionais.

São conhecidos alguns milhares de hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são uma consequência das diferentes composições
moleculares. Alguns exemplos são: óleo mineral, gás natural, carvão, metano, benzeno etc.

Ocorre que, nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, havia a previsão de nocividade pela exposição genérica a “hidrocarbonetos” (itens 1.2.11 e
1.2.10, respectivamente).

Já nos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, foram especificados alguns hidrocarbonetos considerados nocivos, como óleo mineral, carvão, benzeno,
dentre outros.

Desta feita, entendo que a expressão genérica “hidrocarbonetos” contida em PPP ou laudo técnico apenas caracteriza atividade especial
para os períodos sob a vigência dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, ao passo que, para os períodos sob a égide dos Decretos 2.172/97 e
3.048/99, há que constar nos documentos apresentados pelo segurado qual o tipo específico de hidrocarboneto ao qual o trabalhador esteve
exposto para que se possa analisar a possibilidade de enquadramento.

(...)

Do caso concreto

Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada
aos autos e com base na fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição a agentes que prejudicam a
saúde ou a integridade física apenas nos seguintes períodos:

Período Função / Exposição Folha no processo
05/01/1988 a 03/10/1991 Ruído 93,0 dB (A) Evento 1 OUT 2
04/07/1994 a 05/03/1997 Ruído 88,6 dB (A) e óleo solúvel Evento 1 OUT 2
06/03/1997 a 02/12/1998 Óleo solúvel Evento 1 OUT 2
02/05/2002 a 14/05/2002 Ruído 90,0 dB (A) Evento 1 OUT 2
13/02/2006 a 17/06/2007 Ruído 90,8 dB (A) Evento 1 OUT 2 e Evento 41 LAUDO 2  
18/06/2007 a 31/08/2008 Ruído 87,5 dB (A) Evento 1 OUT 2 e Evento 41 LAUDO 2
01/09/2008 a 22/12/2010 Ruído 89,88 dB (A) Evento 1 OUT 2 e Evento 41 LAUDO 2
23/12/2010 a 02/05/2012 Ruído 88,2 dB (A) Evento 1 OUT 2 e Evento 41 LAUDO 2    

Entendo pelo não enquadramento do período de 03/12/1998 a 01/05/2002, haja vista que não houve comprovação de exposição a agentes
insalubres acima dos limites legais, além do uso de EPI eficaz.

Entendo pelo não enquadramento do período de 13/01/2014 a 07/07/2015, haja vista que a técnica utilizada para a mensuração do agente
ruído foi diversa da contida na NH0-01 da FUNDACENTRO, nos termos da fundamentação supra.

(...)

3. DO AGENTE NOCIVO RUÍDO.

Quanto ao agente nocivo ruído, os limites de tolerância foram estabelecidos pelo STJ, em vista da tese fixada no Tema 694, como
sendo: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.
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Nos períodos de 03/12/1998 a 01/05/2002 e de 13/01/2014 a 07/07/2015, o autor estava exposto a ruído com intensidade de 88,6 dB e
87,6 dB, respectivamente, conforme PPPs constantes do evento 9 - pet2, pp. 4/5 e 9/10. Logo, apenas no segundo período houve
exposição acima do limite então vigente (85 dB).

A técnica utilizada foi a dosimetria.

Quanto ao método de aferição do ruído, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1083 - acórdão publicado em
25/11/2021):

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes
níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado
como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da
exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

A TNU, por sua vez, embora houvesse fixado tese de que era obrigatória a utilização Norma de Higiene Ocupacional (NHO) 01 da
Fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida
metodologia de aferição ser informada no campo próprio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (Pedilef n. 0505614-
83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174 - trânsito em julgado em 08/05/2019):

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

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

Isso porque a NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a NHO-01
adota o valor 3 (na NHO-01, q=3). Ou seja, a NR-15 é mais rígida do que a NHO-01, pelo que não faria sentido excluir a
possibilidade de comprovação da exposição ao agente nocivo com a utilização da metodologia mais rígida e, portanto, menos benéfica
ao segurado. 

Registro que, nos termos do que restou decidido no Pedido de Uniformização Regional n. 0001089-45.2018.4.03.9300, julgado pela
Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, a técnica ‘dosimetria’ mede o nível constante da
pressão sonora de exposição do trabalhador durante toda a jornada de trabalho, isto é, consiste tal método em apurar a média
aritmética ponderada que considera o nível de ruído e o tempo de exposição”. Além disso, o acórdão consignou que “o cálculo da
dose do ruído é previsto nas duas normas (NR-15 e NHO-01) e a fórmula de seu cálculo afasta, pela própria composição, a medição
pontual do ruído contínuo ou intermitente, logo a técnica da dosimetria está em consonância com a legislação previdenciária e seu
emprego não representa, em princípio, ofensa ao entendimento da TNU (Tema 174).

4. DO AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETOS.

Conforme PPP do evento 9 - pet2, pp. 4/5, o autor esteve exposto a óleo solúvel (hidrocarbonetos) no período de 01/11/1996 a
01/058/2002, com utilização de EPI eficaz.

Houve alteração do disposto no § 4º do artigo 68 do Decreto 3.048/99, que passou a ter a seguinte redação:

§ 4º  Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2º e § 3º deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as
medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva
exposição.               (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Ou seja: se a medida de controle prevista na legislação for usada e eliminar a nocividade do agente a que está exposto o trabalhador,
não se qualificará o trabalho como sujeito a condições especiais.

Como o PPP atestou que havia uso de EPI e que esse era eficaz, não vejo como considerar tal período como especial
relativamente ao agente óleo solúvel (hidrocarbonetos).

5. DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR.

A sentença apurou tempo de contribuição equivalente a 30 anos, 7 meses e 23 dias. Portanto, mesmo com o acréscimo decorrente da
conversão em comum do período de 13/01/2014 a 07/07/2015, na DER (12/07/2018) o autor não havia alcançado o tempo de
contribuição necessário para obter o benefício pretendido.

6. CONCLUSÃO.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR para reconhecer
como especial também o período de 13/01/2014 a 07/07/2015. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001705441v10 e do código CRC fb50d0dd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000417-89.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELSO FERREIRA DE VARGAS (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUTODECLARAÇÃO ACOMPANHADA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL SATISFATÓRIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à parte autora.

Em suas razões, alega o que segue:

“...

"In casu", os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado especial da Parte Autora (regime
de economia familiar) no período invocado na Petição Inicial (04/09/1981 a 11/07/1991), NÃO podendo prosperar a r. Sentença. 

Ora, o único documento juntado para corroborar tal intervalo foi a declaração para cadastro de imóvel rural pertencente ao genitor do
demandante (Evento 22, PROCADM1, fls. 16-19), conforme ressaltado na própria sentença. 

Não se pode entender que os depoimentos genéricos, contraditórios e inconclusivos que pouco falavam sobre a rotina de labor autoral
possam ser considerados suficiente para se reputar provado dez anos de labor campesino, sem prova material pertinente.

Assim, pela fragilidade do conjunto probatório, entende-se que deve ser reformada a sentença em questão.

(...)

 “In casu”,  com a desconsideração do tempo de serviço  rural reconhecido na r. Sentença, NÃO se atingiu na data do requerimento
administrativo o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Desse modo, não há, “in casu”, os requisitos legais para a concessão do benefício enfocado.

(...)”

VOTO

1.  A parte autora nasceu em 04/09/1969.

A DER ocorreu em 12/06/2019.

2. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se unicamente à comprovação do labor rurícola no período de 04/09/1981 a
11/07/1991.

A sentença tem a seguinte fundamentação:

“...

A parte autora alegou ter trabalhado no meio rural no seguinte período: de 04/09/1981 a 11/07/1991.

Como prova do direito alegado, juntou os seguintes documentos: declaração para cadastro de imóvel rural pertencente ao genitor do
demandante (Evento 22, PROCADM1, fls. 16-19).

Tal documentação mostra-se início suficiente de prova material do exercício de atividade rural; contudo, a outorga do benefício depende da
complementação dessa, a fim de atestar o efetivo desempenho dessa atividade pelo período de carência previsto legalmente.

Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se audiência, na qual a parte demandante e suas
testemunhas prestaram depoimento.

As testemunhas foram unânimes ao confirmar o trabalho rural do autor, desempenhado em regime de economia familiar, o qual se realizava
na propriedade da família.

Ressaltaram, inclusive, a não contratação de empregados, limitando-se a "trocar dia" com os vizinhos, ou seja, laboravam em regime de
colaboração mútua.

5000417-89.2020.4.02.5005 500001702040 .V5 JESXVCP© JES10672

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 294



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 131/233

A análise conjunta da prova documental e testemunhal formam panorama condizente com a narrativa constante da inicial. Há elementos
suficientes para atestar o efetivo trabalho da parte demandante no meio rural em regime de economia familiar pelo período alegado na
exordial.

Assim, cumpre julgar procedente esse pedido, averbando todo o período alegado como trabalhado no meio rural.

(...)”

3. Do início de prova material.

A sentença apontou a declaração para cadastro de imóvel rural, em nome do pai da parte autora (Evento 22,
PROCADM1, fls. 16-19), para efeito de início de prova material relativo ao período requerido.

Trata-se de início de prova material satisfatório que deve ser confirmado pela prova testemunhal. 

4. Da prova testemunhal.

No caso, foram ouvidas pelo juízo três testemunhas que confirmaram o trabalho rural desenvolvido pelo autor
juntamente com sua família em regime de economia familiar.

Nessas condições, estando o início de prova material ancorado em prova testemunhal firme, harmônica e convincente o
autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural pretendido (04/09/1981 a 11/07/1991).

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/91.

5. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser DESPROVIDO.

 Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001702040v5 e do código CRC 38cf3af2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003871-86.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA SALETE DESTEFFANI DALVI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE
TEMPO RURAL ANTES DOS 12 ANOS.  NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar a averbação de trabalho rural nos períodos de 01/01/1990 a 31/10/1991 e 02/01/1997 a 31/03/1997, de 01/10/1997 a
15/12/1998 e de 05/04/1999 a 31/12/1999, deixando de reconhecer o trabalho rural a partir dos 8 (oito) anos de idade.  

No recurso, alegou o que segue:

“- Da atividade rural –

2.4. A Recorrente exerceu o labor rurícola desde criança, a partir dos 8 anos de idade, em regime de economia familiar na terra dos pais, em
Limoeiro, zona rural de Castelo/ES. Trabalhou na roça até conseguir trabalho como auxiliar escolar em 1997. A Sentença já reconheceu o
período de 01/01/1990 a 31/10/1991.

2.5. A respeito da comprovação do labor rurícola, o art. 106, da Lei 8.213/91, elenca um rol exemplificativo de provas materiais. O Decreto
3.048/99 regulamenta a matéria no art. 62, §2º, II. A IN 77/2015 trata a matéria nos artigos 47 e 54.

2.6. Reiterando a Inicial, a Recorrente possui os seguintes documentos (Evento 1, docs. 7/8/9 e Evento 11), dentre outros, que se enquadram
como provas materiais nos moldes da IN 77/2015...

(...)

2.12. Todavia, o magistrado de primeiro grau não reconheceu o período rural anterior a 1990 sob o singelo argumento de que: “Os
documentos escolares da parte autora indicam que esta cursou o ensino fundamental no período de 1982 a 1989, o que significa que, quando
muito, a parte autora acompanhava os pais, fora do período da escola, no trabalho da lavoura, razão pela qual não havia propriamente o
exercício de um labor rural”.

2.13. Ora, o fato de ter estudado não descaracteriza o trabalho agrícola. Pelo contrário, como de costume na época, a Recorrente estudou em
precárias condições em Escola Rural e tinha que ajudar os pais e irmãos na roça no horário alternado. Muitas vezes, a Recorrente, assim
como outras crianças, tinha que faltar às aulas nos períodos de safra para ajudarem a família.

2.14. O próprio O INSS entende que o documento que demonstra que estudou em Escola Rural ou residência em endereço rural se enquadra
no conceito de “dado que evidencie o exercício da atividade rurícola”, previsto no caput do art. 54, da IN 77/2015. (...)

2.16. Portanto, verifica-se que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, os documentos que demonstram que estudou em Escola Rural
constituem inícios de provas materiais da atividade rurícola.

- Da AUTODECLARAÇÃO RURAL –

2.17. A Decisão de Evento 8 substituiu a prova testemunhal pela Autodeclaração Rural. A Sentença confirmou tal documento como meio de
prova da atividade rural.

(...)

2.20. Observa-se que para a análise da Aposentadoria por Idade Rural ficou estipulado que basta a apresentação de apenas UM documento
contemporâneo, dentre os previstos no art. 47 ou 54 da IN 77/2015, para os períodos autodeclarados, respeitado o limite temporal de metade
da carência (7 anos e meio).

2.22. Nesse contexto, reitera a Petição de Evento 11, que destacou o período rural autodeclarado e os respectivos instrumentos ratificadores:

2.23. Denota-se que há instrumentos ratificadores suficientes para todo o período rural autodeclarado, nos moldes do Ofício 46, 6, I e II.

(...)

- Do início da atividade –

2.27. Como já dito, a Recorrente iniciou o trabalho rural muito nova, por volta dos 7/8 anos de idade. Os pais eram pequenos proprietários e
a família muito grande (vários irmãos). Todos tinham que trabalhar desde criança e contribuir para o sustento da família.
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2.28. A Autodeclaração e os Depoimentos a termo de
duas testemunhas confirmaram o trabalho agrícola
desde os 8 anos de idade (Evento 11, doc. 2)

2.29. Vale ressaltar que o trabalho rural das crianças
era muito importante para o sustento das famílias.
Um casal sozinho certamente não conseguiria
sustentar grandes famílias com muitos filhos, como
era o caso da Recorrente. Apesar do entendimento de
alguns magistrados de que a criança não tinha força
suficiente para exercer um trabalho significante, tal
raciocínio não merece prosperar, pois o regime de
economia familiar é baseado justamente na
contribuição laboral que cada membro pode
acrescentar no todo.

2.30. Se num dia uma criança de 8 anos de idade
conseguisse colher e limpar algumas espigas de milho, por exemplo, isso já era o suficiente para garantir o fubá e a polenta/angu para uma
refeição. Como desconsiderar a importância deste trabalho?

2.31. Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização firmou o entendimento de que “é possível o cômputo do labor efetuado por indivíduo
com menos de 12 anos de idade, ainda que não se trate de trabalho na agricultura” (TNU - PEDILEF: 00021182320064036303, Relator:
JUIZ FEDERAL FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER, Data de Julgamento: 14/04/2016, Data de Publicação: 10/06/2016).

(...)

- Do período rural posterior a 10/1991 –

2.39. A Autodeclaração e as provas materiais comprovam que a Recorrente trabalhou na roça até 31/12/1996.

2.40. Sobre tal aspecto, a IN 77/2015 em seu art. 189, II, permite a indenização do período rural posterior a 10/1991.

2.41. É importante destacar que o segurado só pode efetuar a indenização após o INSS reconhecer o exercício da atividade rural. Além disso,
o valor das contribuições (decadentes) tem que ser calculado pela Autarquia, uma vez que a indenização leva em consideração a média
aritmética dos recolhimentos, conforme previsão do art. 24, da IN 77/2015...

(...)

2.42. Ou seja, apesar da Sentença arguir que poderia ter sido realizado o depósito voluntário, não há como o segurado efetuar o pagamento
da indenização sem a autorização e cálculo dos valores pelo INSS. O sistema SALWEB (da Receita Federal) só disponibiliza o cálculo de
contribuições não decadentes para o contribuinte.

2.43. Posto isso, considerando que o INSS não reconheceu o labor rurícola e não permitiu o pagamento da indenização, cabe o amparo
jurisdicional para garantir a indenização do período rural posterior a 10/1991, sem prejuízo dos efeitos financeiros do benefício desde a
DER, visto que a Autarquia que impediu o pagamento durante o requerimento administrativo

(...)”

VOTO

II.1.  A parte autora nasceu em 18/09/1975.

A DER ocorreu em 09/07/2019.

Pretende a parte autora obter o reconhecimento do trabalho rural em regime de economia familiar a partir dos 8 (oito)
anos de idade.

A sentença reconheceu o trabalho rural da autora a partir dos 15 (quinze) anos de idade, sob o seguinte fundamento:

No caso dos autos, a pretensão da parte autora se baseia abstratamente na idade a partir da qual completara 8 anos (18/091983) e não é
corroborada pelas provas dos autos, que indicam que a parte autora passava a maior parte do dia na escola, prestando, quando muito, de um
auxílio na atividade dos pais e não propriamente um labor rural.

II.3. Do trabalho rural do menor de 12 anos de idade.

A 1ª Turma do STJ começou a admitir a possibilidade de averbação de trabalho rural do menor de 12 anos de idade. É o
que ocorreu, p.ex., no julgamento do AgInt no AREsp n. 956.558/SP, cuja ementa segue:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI
8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR
AOS 12 ANOS DE IDADE. INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
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POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A IDADE MÍNIMA
PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA
TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 
1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para fins
previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 
2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária
não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não
se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores, a
compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 
4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção,
tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem
ser prejudicados em seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 
5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos,
sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal
tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito
inspirador da regra de proteção. 
6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas materiais
carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha
fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade (1969). 
7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se
ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a
realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e do
adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o
respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, mas isso
sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 
8. Agravo Interno do Segurado provido. 
(AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe
17/06/2020)

Em consulta à jurisprudência do STJ, aferi que a 2ª Turma, em recente julgado, aderiu ao entendimento da 1ª Turma.
Com efeito, eis o teor da ementa do AgInt no AREsp 1811727/PR, julgado pela 2ª Turma do STJ em 28/6/21:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO INFANTIL. CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO ANTES DA IDADE MÍNIMA
LEGAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ESCOPO PROTETIVO DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO
STF. 1. "Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo
da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). (...)
Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos,
sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal
tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito
inspirador da regra de proteção" (AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). No
mesmo sentido: STJ ? AgRg no REsp 1.150.829/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 4.10.2010; AgRg
no Ag 922.625/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 29.10.2007, p. 333; e STF ? AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJ 11.3.2005.  2. Agravo Interno não provido. (STJ – 2ª Turma. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL n. 2020/0341465-4 Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 01/07/2021).

Considerando que as duas turmas que julgam matéria previdenciária no âmbito do STJ fixaram entendimento
convergente no sentido da possibilidade de reconhecimento, para fins de averbação, de trabalho desempenhado como segurado
especial antes dos 12 anos da idade; considero que restou definitivamente superada a súmula n. 5 da TNU. 

Passei a seguir a mesma orientação.

II.4. Do trabalho rural no período de 18/09/1983 (8 anos de idade) a 31/12/1989.

Nessa linha, em atenção à jurisprudência do STJ, esta 1ª TR-ES começou, em 2021, a determinar a averbação do
trabalho rural a partir dos 10 anos de idade, com base em tais considerações. 

Torna-se necessária, a análise dos documentos acostados aos autos como início de prova material correspondente ao
período apontado:

Nota promissória do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo datada em 13/12/1966 em nome do pai da
autora (evento 1, out7, fl. 9);

Carteirinha do sindicato rural em nome do pai da autora cuja data de matrícula é de 11/06/1971 (evento 1, out7, fl.
7);
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Ficha de matrícula do irmão em escola localizada na zona rural datada em 10/02/1976, em que consta a profissão
do pai como lavrador (evento 1, out8, fl. 30);

Ficha de atualização cadastral da agropecuária em nome do pai datada de 13 de janeiro de 1981 (evento 1, out7, fl.
16);

Escritura Pública de Divisão e demarcação de imóvel agrícola datada de 01/12/1983 em nome do pai (evento 1,
out7, fls. 11 a 13);

Declaração para cadastro de imóvel rural em nome do pai da autora datada em 1983 (evento 1, out7, fls. 17 a 20);

Ficha de matrícula da autora em escola localizada na zona rural datada em 10/02/1980, em que consta a profissão
do pai como lavrador (evento 1, out8, fl. 28).

Certificado de cadastro do INCRA datado em 1985, 1986, 1988, 1989 em nome do pai da autora (evento 1, out7,
fls. 22/24/26).

O início de prova materia é satisfatório. 

Entretanto, considerando tratar-se de trabalho rural realizado por menor a partir de 10 anos de idade, o início de prova
material precisa ser corroborado por contundente prova testemunhal, conforme entendimento jurisprudencial antes referido.

A recorrente requereu tanto na petição inicial quanto nos pedidos recursais a oitiva de testemunhas a fim de comprovar o
trabalho rural.

Nessas condições, a sentença deve ser anulada para que seja realizada a audiência de instrução para oitiva de
testemunhas.

III. Conclusão.

O recurso deve ser provido para anular a sentença a fim de que os autos retornem à origem para que se proceda a oitiva
de testemunhas a respeito do trabalho rural da autora desenvolvido quando de sua infância e adolescência.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto, voto no sentido de ANULAR A SENTENÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001683969v18 e do código CRC e4de8ddb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012242-42.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MATIAS GODOI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA DER. ACÓRDÃO
ALTERADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do acórdão (evento 59) que negou provimento ao
recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
para "condenar o réu a reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 18/8/1993 a 15/11/1993, 29/4/1995 a 31/12/1997,
2/11/2008 a 30/1/2009 e 3/6/2009 a 3/11/2015, convertendo-o em comum".

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a tese firmada no Tema 211 da TNU na
análise da especialidade do período de 01/12/2000 a 11/06/2003, laborado pelo Embargante na empresa Construtora Queiroz Galvão
S.A exercendo a função de GARI. Alega, ainda, omissão quanto à reafirmação da DER, eis que, em sede do Recurso Inominado, o
Embargante requereu, em caráter subsidiário, caso não fosse reconhecida a especialidade do período de 01/12/2000 a 11/06/2003,
fosse analisada a reafirmação da DER para a data de 22/09/2019, quando completou exatos 35 anos de tempo de contribuição,
considerando-se os períodos concedidos na r. sentença do evento 16.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não se configura a omissão relativa ao Tema 211 da TNU, considerando que a tese fixada no respectivo julgamento -
para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional,
avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada - não altera a conclusão  no sentido de que o trabalho de gari não se
confunde com o de coletor de lixo.

Isso porque o contato com os agentes biológicos é inerente às atividades desenvolvidas pelo coletor de lixo, mas não às
desenvolvidas pelo gari. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - CONTATO HABITUAL E PERMANENTE
COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA. As atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos (vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem
reconhecidas como tempo especial, porque nem todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de causar danos à
saúde desses trabalhadores. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n° 2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza
de vias públicas (varredores de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando de forma direta esses
resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a risco de contaminação. (RCI 2008.72.55.009654-6, Segunda Turma
Recursal de SC, Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009).

Quanto à reafirmação da DER, configura-se a omissão apontada, considerando que a sentença apurou tempo de
contribuição equivalente a 34 anos, 1 mês e 21 dias até a DER (14/11/2018), tendo o autor permanecido no mesmo vínculo então
vigente (iniciado em 03/06/2009), com recolhimento de contribuições previdenciárias, ao menos até 03/2020, conforme CNIS (evento
1 - out8; e evento 4 - out11, pp. 5/6), o que revela ter o autor alcançado 35 anos de contribuição 10 meses e 9 dias após a DER, ou
seja, em 23/09/2019, data em que o processo administrativo ainda não havia sido concluído, como se vê no evento 4 - out 11, p. 1.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar a omissão reconhecida nos termos acima e, em consequência, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DO AUTOR para condenar o INSS a conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em
23/09/2019, bem como a pagar-lhe as parcelas vencidas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora (desde a citação) pelos
índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, até 08/12/2021, quando iniciada a vigência da Emenda
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Constitucional 113, a partir de quando, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da
mora, haverá incidência da Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei
9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001690633v6 e do código CRC ff4117ea. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013403-87.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FERNANDO RIBEIRO DE MASSENA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso
inominado do INSS para excluir da condenação o reconhecimento do tempo de serviço especial no período de 9/7/1996 a 7/10/1997,
bem como para fixar a DIB em 10/06/2020.

Alega o embargante que a empresa ABASE Ltda, há muito, encontra-se falida e, restara comprovado na CTPS do autor
o trabalho como vigilante no período de 09/07/1996 a 07/10/1997. Afirma que o acórdão merece ser aclarado posto que contrário ao
tema já exaurido pelo STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.031), pois os períodos até 05/03/1997 são
passíveis de reconhecimento da condição especial de trabalho pelo mero exercício da função de vigilante, sendo que qualquer
documento que comprove exercício da função de vigilante, até mesmo a anotação de cargo em CTPS, basta para respaldar o
enquadramento por categoria profissional.

Alega, ainda, erro material no acórdão, pois alterou a DIB para 10/06/2020 por conta da exclusão do reconhecimento do
tempo de serviço especial no período de 9/7/1996 a 7/10/1997, mas ao reafirmar a DER, baseou-se em duas informações equivocadas,
uma vez que a data em que findou o processo adminitrativo não é 25/05/2019 e sim 25/05/2020, conforme a Carta de Indeferimento
constante em evento nº 1, doc nº 5,  bem como, segundo o INSS o autor laborou na empresa CJF de 03/10/1997 a 30/09/2014, porém,
conforme r. sentença e o acordão ora embargado, o período trabalhado é 03/10/1997 a 31/10/2014, desta maneira há um acréscimo de
1 mês a ser computado no cálculo equivocado do INSS. Requer seja corrigido erro material do acórdão no tocante a reafirmação da
DER para 10/06/2020, tendo em vista que a data correta de reafirmação da DER 21/07/2019, conforme cálculo supracitado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Quanto ao período de 09/07/1996 a 07/10/1997, o autor não aponta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Esclareço, a propósito das alegações do embargante, que a tese firmada pelo STJ no Tema 1031 não admite a
comprovação da especialidade da atividade de vigilante pela mera anotação do cargo em CTPS - o que equivaleria ao enquadramento
por categoria profissional -, mas sim exige a comprovação da efetiva nocividade daquela atividade, por qualquer meio de prova até
5.3.1997.

Configura-se erro material no acórdão, do qual consta o seguinte (item 6 do voto):

Contudo, dois meses após a DER, o autor completou os 35 anos de contribuição necessários para obter o benefício requerido, ou seja,
em 10/07/2019. Nessa data já findara o processo administrativo, em 25/05/2019 (evento 4 - procadm3, p. 45) e a presente ação ainda não
fora ajuizada, o que ocorreu somente em 10/06/2020.

Ocorre que a data em que findou o processo administrativo é 25/05/2020 (evento 4 - procadm3, p. 45) e não 25/05/2019,
como constou do voto, não havendo qualquer óbice, portanto, à reafirmação da DER para a data na qual o autor completou os 35 anos
de contribuição necessários para obter o benefício requerido, ou seja, em 10/07/2019.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar o erro material reconhecido na forma acima exposta e, em consequência, fixar a DIB em 10/07/2019.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001693618v5 e do código CRC df42492c. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5026357-34.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DAIR FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que o condenou
a: (i) tendo em mente os períodos contributivos considerados no mapa contributivo final do NB 42/197.650.708-9 (Evento 15,
PROCADM6, páginas 69/93) e a conversão, para comum (fator 1,4), do labor prestado de 19.11.1984 a 29.02.1996 (reconhecido
como especial no bojo do processo n. 0018682-47.2017.4.02.5001), conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição com
 DIB em 18.12.2019, devendo a autarquia lhe conceder o melhor benefício a que fizesse jus naquela data, nos moldes do art. 3º da EC
103/2019; (ii) pagar ao autor as diferenças não adimplidas desde a DIB, devidamente compensadas com os montantes recebidos
administrativamente com fulcro no NB 42/197.650.708-9 (DIB 21.07.2020), e acrescidos dos consectários de mora pertinentes
(calculados conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), eventualmente sendo limitados à alçada deste Juízo, nos termos
do Tema 1.030 do STJ.

Alega o recorrente que a partir de 09/12/2021 a EC 113/2021 determinou que as condenações contra a Fazenda sejam objeto de
incidência da SELIC, pelo que requer a reforma da sentença quanto ao índice de correção e juros dos atrasados.

Contrarrazões no evento 27.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão ao recorrente.

A Emenda Constitucional 113, de 09/12/2021, assim estabelece:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo
pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Como se vê, pela nova regra - de natureza constitucional -, aplica-se a taxa Selic nas condenações da Fazenda
Pública independentemente de sua natureza.

Por essa razão, não é mais possível aplicar nas condenações de cunho previdenciário o índice previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91
para o reajuste dos benefícios em manutenção (INPC).

Uma vez que o Manual de Cálculos da Justiça Federal ainda não contém determinação nesse sentido, há que se reformar a sentença no
pormenor.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para fixar a taxa Selic como
critério de correção monetária e juros de mora do valor das diferenças devidas.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001686250v2 e do código CRC 9220e4ee. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025739-60.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAUDIR BOTELHO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE
RURAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à parte autora desde a data do requerimento administrativo. 

2. Em suas razões, alega, reproduzindo argumentação padronizada e genérica, que "não houve a efetiva comprovação do
desempenho de atividade rurícola nos termos do que dispõe a legislação previdenciária" e "o exame da documentação acostada aos
autos do processo deixa claro que a parte autora não demonstrou haver preenchido o requisito disposto no Art. 9º da Emenda
Constitucional 20/1998", o que torna necessária a reforma da sentença, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

VOTO

3. O recurso inominado do INSS, pretendendo impugnar o reconhecimento de tempo rural e a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e genérica, que se resume a uma
compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência atinentes aos temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação
aos fundamentos da sentença. 

4. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de
reforma ou anulação da sentença recorrida. É o que se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do princípio da dialeticidade.
A ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto recursal “regularidade
formal”. É o que também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Espírito Santo. 

5. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o
critério previsto na súmula 111 do STJ.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001664862v2 e do código CRC 1744ae21. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000522-32.2021.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLITO DA SILVA LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO
DE TEMPO RURAL. RECURSO DO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
réu a averbar períodos de atividades rurais.  No recurso, alegou o que segue:

“...

De acordo com a sentença:

“A parte autora apresentou os seguintes documentos destinados a comprovar a condição de segurado especial no período de 01/01/1975 a
31/12/1989: i. certidão de casamento próprio, realizado em 06/10/1981, com indicação de sua profissão como lavrador; ii. autodeclaração do
segurado especial; iii. ficha de filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais, referente ao período de 01/07/1980 a 30/05/1985; iv.
declarações de terceiros (evento 9, outros 5, fls. 7, 30-33, 42-44, 108 e 113). Os demais documentos apresentados não são contemporâneos ao
período que busca reconhecer e dizem respeito a períodos de labor rural posteriores a 31/10/1991, conforme demonstra a petição do evento 6.
Observa-se que não foi produzido nenhum início de prova material da qualidade de segurado especial em nome da parte autora e/ou dos pais
desta anteriores a 01/07/19980. Nos termos da Súmula 149 do STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da
atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Nesse contexto, as declarações de terceiros/testemunhas apresentadas
são insuficientes como prova do exercício de atividade rural. Quanto ao período de 01/07/1980 a 30/05/1985, os documentos dos autos são
suficientes a indicar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pela parte autora, o que o caracteriza como segurado
especial.”

Todavia, deixou de considerar que para comprovar a atividade rural nos períodos exigidos, a parte autora apresentou os seguintes indícios de
prova material no procedimento administrativo:

Certidão de Casamento- onde consta a função de lavrado; · Comprovante de residência – zona rural; · Escritura pública de compra e venda
terra rural · Ficha de membro do sindicato; · Nota fiscal de produtos de uso agrícola; · ITR 1994, 1997, 1998 · Certificado de cadastro de
imóvel rural – emissão de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017; · Contrato de parceria agrícola; · Contrato de comodato e termo
aditivo ao contrato de comodato e rescisão de contrato de comodato; · Declaração de terceiros, confirmando o labor da Parte Autora de 1975
a 1989;

A Parte Autora começou a trabalhar na propriedade do Sr. DIOLINDO PEISINO, período 04/10/1975 a 05/11/1989, conforme CONTRATO
VERBAL.

Em 1981 se casou e continuou laborando como lavrador, conforme consta na certidão de casamento.
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Ou seja, Excelências, a Parte Autora nunca se afastou da lida campesina. Por isso tem direito de ver seu período completo ser reconhecido,
para só então, possa ter concedido seu benefício de aposentadoria.”

Eis o teor da sentença quanto ao período rural controverso:

A parte autora apresentou os seguintes documentos destinados a comprovar a condição de segurado especial no período de 01/01/1975
a 31/12/1989: i. certidão de casamento próprio, realizado em 06/10/1981, com indicação de sua profissão como lavrador; ii. autodeclaração
do segurado especial; iii. ficha de filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais, referente ao período de 01/07/1980 a
30/05/1985; iv. declarações de terceiros (evento 9, outros 5, fls. 7, 30-33, 42-44, 108 e 113).

Os demais documentos apresentados não são contemporâneos ao período que busca reconhecer e dizem respeito a períodos de labor rural
posteriores a 31/10/1991, conforme demonstra a petição do evento 6.

Observa-se que não foi produzido nenhum início de prova material da qualidade de segurado especial em nome da parte autora e/ou dos pais
desta anteriores a 01/07/19980.

Nos termos da Súmula 149 do STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de benefício previdenciário.

Nesse contexto, as declarações de terceiros/testemunhas apresentadas são insuficientes como prova do exercício de atividade rural.

Quanto ao período de 01/07/1980 a 30/05/1985, os documentos dos autos são suficientes a indicar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar pela parte autora, o que o caracteriza como segurado especial.

Contrarrazões no Evento 21.

É o relatório.

VOTO

2.  A parte autora nasceu em 05/08/1958.

A DER ocorreu em 25/09/2020.

A parte autora requereu na petição inicial o reconhecimento e a averbação do exercício de atividade rural no período de 01/01/1975
até 31/12/1989.

A sentença reconheceu o labor rural no período de 01/07/1980 a 30/05/1985, diante do farto início de prova material a partir do ano de
1980, data em que consta, por exemplo, a filiação do autor ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais (EVENTO 1, PROCADM26 - fls.
42/43).

No recurso, pretende obter o reconhecimento do trabalho rural no período de 01/01/1975 a 31/12/89, alegando ter trabalhado em
regime de economia familiar.

3.  Há autodeclaração de trabalho rural entre 1975 e 1989 (ev.1-procadm26, pág.30).

CARLITO casou-se em 6/10/81. Consta da certidão que ele era lavrador (ev.1-certicas10).

O autor foi admitido em sindicato de trabalhadores rurais em 1/7/80 e seu registro foi encerrado em 30/5/85 por conta de que o autor
teria sido "transferido p/ São Mateus em 20/05/85", cf. ev1-procadm26, pág. 43/44. A ficha de inscrição informa que o autor era
diarista.

O sr. DIOLINDO PEISINO também afirmou que o sr. CARLITO trabalhava como diarista. Afirmou que CARLITO laborou para ele
como diarista entre 1975 e 1989 (ev.1-procadm26, pág.108). Decerto que tal declaração não tem valor como prova material. Mas
reforça a indicação que havia na ficha do sindicato, no senitido de qeu o autor era diarista. 

Considerando o desempenho de tal função, a exigência de prova material deve ser flexibilizada, pela natural dificuldade que havia,
nos anos 1970 e 1980, para obter prova material de desempenho de função rural como diarista.

Dado tal contexto; considerando as várias provas de labor rural (contratos de parceria) nos anos 1990, a indicar (em convergência com
os documentos já citados) que o autor tem estreita relaçaõ com o trabalho no campo;  e considerando que o 1º vínculo urbano teve
início somente em 1990; reputo que o acervo probatório citado é suficiente para demontrar que o autor laborava como diarista rural
entre 1975 e 1989.

Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para determinar seja averbado, como laborado como SEGURADO ESPECIAL, o
período de e 01/01/1975 até 31/12/1989.
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Sem custas e sem honorários (artigo 55, Lei 9.099/95). 

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001691015v15 e do código CRC 15236bf5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000004-85.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CEZAR SALVADOR SILVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão
de reconhecimento do trabalho rural exercido pelo autor no período de 13/05/1971 a 02/11/1986 e improcedente o pedido de
reconhecimento de trabalho rural exercido pelo autor nos períodos de 25/08/1968 a 05/05/1971 e 01/03/2001 à 27/02/2006, de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como de reafirmação da DER.  No recurso, alegou o que segue:

“... 13. Dessa forma, o período julgado procedente pelo Magistrado e mesmo aquela não reconhecido pelo mesmo, já havia sido reconhecido
de oficio pelo INSS e se encontra presente em seu CNIS, conforme o próprio CNS do autor, o qual deve prevalecer para fins de computo de
tempo. 

14. Ocorre que mesmo não reconhecendo a procedente do período laborado como de 25/08/1968 e de 01/03/2001 à 27/02/2006, o INSS já
havia reconhecido de oficio através de seus requerimentos administrativos, fazendo consta tais períodos no CNIS do autor, do qual somando
todos os períodos, temos o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição.

...

16. O autor na DER em 08/06/2018 já constava com 36 anos e 06 meses de contribuição, a parte autora tinha direito à aposentadoria integral
por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). Onde o cálculo do benefício deve ser feito de
acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação
totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei
13.183/2015).

...

21. Portanto, deve ser revista a sentença recorrida de forma que seja sanada tal inconsistência para o correto deslinde do processo, devendo
dessa forma ser concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde sua DER em 08/06/2018, se for o caso proceder à
reafirmação da DER, conforme o art. 690, da IN/PRES nº 77/15.

...”

VOTO

II.1.  A sentença tem a seguinte fundamentação quanto aos períodos de atividade rural do autor:

Do período rural

Para a comprovação do período rural, juntou o autor os seguintes documentos que servem de início de prova material (Evento 1,
PROCADM9/10):

Declaração de Regina Marta Mesquita Carvalho de 25/08/1968 à 05/05/1971;

Declaração de Marcia Lopes Monteiro Lobato Fraga de 13/05/1971 à 02/11/1986; Registro dos imóveis;

Cadastro de proprietário rural do sindicato, do patrão; 

Declaração do confrontante Jonas Martins da Silva;

Declaração do confrontante Antonio Franzoni;

Declaração do confrontante Antonio Marony Pastor;

Certificado de cadastro de imóvel rural;

Contrato de parceria agrícola de 01/03/2001 à 27/02/2006;

Nota fiscal de produtor, do patrão do autor de 1982;
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Declaração do sindicato rural; 

Carteira do sindicato rural de 1975 a 1994;

Titulo de eleitor com profissão lavrador de 1976 à 1986;

Certificado de dispensa de incorporação com profissão de lavrador de 1977;

Declaração do hospital Homdaf de 1978;

Certidão de casamento de 1980;

Recibos do sindicato rural de 1989 e 1994.

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o período que se pretende provar, consoante a
aplicação analógica da Súmula n.º 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim
dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período
equivalente à carência do benefício”.

A prova oral produzida foi plenamente favorável à pretensão da autora, sendo certo que restou comprovado que o autor trabalhou em regime
de economia familiar desde a infância até o seu primeiro vínculo na zona urbana.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de segurado especial ao menor de 12 anos. Nesse
sentido:

(...)

Destaco que somente é possível computar o período rural anterior a competência de novembro de 1991 como tempo de contribuição sem que
haja indenização, nos termos do art. 55, §2º da Lei 8.213/91 e art. 123 do Decreto 3.048/99, razão pela qual rejeito o pedido de cômputo do
período trabalhado de 01/03/2001 a 27/02/2006.

Saliento que, no depoimento pessoal do autor, o mesmo declarou que começou a trabalhar em 1971, na Fazenda Monte Alegre, em Muqui,
onde permaneceu até 1986, quando foi para a cidade, o que impede o reconhecimento do período requerido na inicial de 25/08/1968 a
05/05/1971.

Sendo assim, reconheço o tempo de serviço como segurado especial trabalhado pelo autor de 13/05/1971 a 02/11/1986.

 

II.2.  O recurso afirma que o INSS teria reconhecido os períodos de 25/8/1968 a 5/5/1971, 13/5/1971 a 2/11/1986 e
1/3/2001 a 27/2/2006 como laborados como segurado especial.

Contudo, o extrato do CNIS no Evento 69 revela que não houve homologação de nenhum período de atividade rural na
via administrativa. Todos os períodos apontados pelo autor constam no extrato com a indicação ASE-IND, cuja descrição
refere Acerto Periodo Segurado Especial Indeferido.  Os 3 referidos períodos constam, ainda, um asterisco; o extrato indica que se
cuida de períodos que foram declarados. 

Com efeito, eis o que indica o teor do referido extrato sobre tais 3 períodos:

II.3.  O autor em seu depoimento pessoal disse que começou a trabalhar na roça em 1971 na Fazenda Monte Alegre e ali permaneceu
até 1986 quando foi embora para Cachoeiro. 

Não houve nenhum apontamento acerca do suposto trabalho rural realizado no período de 2001 a 2006 nem pelo autor nem pelas
testemunhas.

As testemunhas confirmaram o depoimento do autor dizendo que o autor trabalhou na roça no período de 1971 até 1986 quando saiu
do campo.
5000004-85.2020.4.02.5002 500001665231 .V6 JES10672© JES7027

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 301



24/06/2022 13:53 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 147/233

Segue, por fim, a transcrição da conclusão da entrevista rural do autor lançada no processo administrativo - Evento 1 - PROCADM9 -
fl. 66:

Trata-se de aposentadoria por idade rural, apresentando declaracao do si ndicato dos trab. rurais de Muqui para
periodo de 13/05/1971 a 02/11/1986 trabalhado para sra. Marcia Lopes Monteiro Lobato Fraga, porem nao apr esenta
declaracao do proprietario, titularidade do terreno e declaracao de atividade rural; e de 01/03/2001 a 27/02/2006
trabalhado para sr. Ant onio Domingos Maroni, com contrato de parceria agricola firmado em 08/05 /2018 com
clausula retroativa, no aapresenta declaracao de atividade rur al, nem documento de reinicio de prova rural e ou
retorno rural. Homolog amos periodo de 01/09/1975 a 02/11/1986, mesmo sem apresentar anuencia e titularidade do
terrreno. Requerente possui contratos de trabalho urban o bem como recolhimentos para o inss, com inscricao como
pedreiro de 26/ 05/1999, com pagamento no codigo 1163 - 11% do salario minino

II.4.  Nessas condições, a sentença corretamente reconheceu o trabalho rural no período de 1971 a 1986, pelo que deve ser mantida
pelos próprios fundamentos, eis que as razões recursais não tem o condão de infirmar a sua conclusão (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa
(§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001665231v6 e do código CRC 5eb5a0f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002836-22.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: OSVALDO DOS PASSOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de averbação no tempo
de contribuição comum do período de 10/11/1975 a 02/04/1984 e de concessão de aposntadoria por tempo de contribuição.

Alega o recorrente que, embora aplicados os efeitos da revelia ao Recorrido, a sentença sustenta a ausência de confiabilidade dos
depoimentos testemunhais para a comprovação da peça aduzida nos autos. Argumenta que não se pode aceitar que a prova
testemunhal afaste a veracidade das anotações constantes na CTPS, uma vez que esta matéria já se encontra “vencida” diante dos
tribunais, mais precisamente, no que diz respeito às anotações na CTPS, a TNU sedimentou, na súmula 75, que as anotações possuem
presunção de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários.

Contrarrazões no evento 75.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

II.2.2. Controvérsia relativa ao tempo de contribuição

Controvertem-se as partes quanto à pretensão – deduzida pelo autor, rechaçada pelo INSS – de computar no tempo de
contribuição o trabalho que o primeiro sustenta ter exercido, sob emprego, para Antônio Daniel Marques, na Fazenda
Cruzeiro do Norte, de 10/11/1975 a 02/04/1984.

Esse período foi registrado, extemporaneamente (porém, sem indicação da data em que promovida a alteração), nas
anotações gerais da carteira profissional do requerente (evento 1, anexo 4, p. 5).

Ao deixar de somá-lo no tempo de contribuição, na via administrativa, o INSS não justificou por que o fez.

A contestação ofertada nestes autos é, quanto ao ponto, genérica, pois a autarquia ré se limitou a argumentar que "não
se pode olvidar que a qualidade de segurada e a carência são fatos constitutivos do direito da parte autora, daí porque
cabe a ela prová-los" e que "à míngua de provas do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício
pretendido, a improcedência é medida que se impõe", sem tratar, especificadamente, da questão de fato controvertida.

Embora a formulação de contestação genérica seja equivalente à não-contestação, impõe-se observar que, neste caso,
da revelia não resulta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, pois o litígio versa sobre
direito indisponível (CPC/2015 art. 345, II), assim considerado o interesse público em manter-se a higidez do fundo
destinado à cobertura dos benefícios da Previdência Social, à luz do princípio geral da indisponibilidade do interesse
público e, especialmente, do critério do equilíbrio financeiro-atuarial (CRFB/88, art. 201, 'caput').

Por isso, oportunizou-se ao requerente a produção de prova testemunhal.

O requerente apresentou em juízo duas testemunhas, com o objetivo de provar-lhe o alegado: o cunhado e o próprio
responsável pelo registro laboral controvertido.

Sucede que, ao prestar depoimento, ao ser indagado se trabalhou muito tempo sem carteira assinada para Antônio
Daniel Marques, na Fazenda Cruzeiro do Norte, o próprio autor afirmou que "ficou muito tempo não... Logo, logo ele
assinou a carteira" [trecho extraído a partir do 3º minuto da gravação contida no anexo 1 do evento 63].

Roberto Passos da Cruz, cunhado do autor, ouvido na condição de testemunha, tinha apenas dois anos de idade no
início do período controvertido examinado neste tópico; e apenas 10 anos no fim desse período. Assim, o depoimento
não me parece apto a provar as alegações do requerente, pois a testemunha não é capaz de discorrer, com segurança,
sobre fatos ocorridos à época em que contava com tão tenra idade.

Antônio Daniel Marques, ouvido, também, como testemunha, afirmou que o autor prestou-lhe serviços "desde os 18
anos", embora o contador ("Manelão") tenha registrado, inicialmente, na carteira profissonal do requerente o trabalho
prestado a partir de 02/04/1984.
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Considero inviável atribuir confiabilidade ao informe prestado por essa última testemunha, uma vez que a controvérsia
recai, precisamente, sobre a anotação feita por ela (ou por ordem dela) na CTPS do requerente.

Nesse panorama, o acolhimento da pretensão do autor não se me afigura possível, pois os informes colhidos de
testemunhas, pelas razões apontadas anteriormente, não são aptos a comprovar as alegações deduzidas na peça de
ingresso.

Assim, o autor contava, na DER, apenas com o tempo de contribuição já reconhecido na via administrativa, não
havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo a ser corrigida nesta via judicial.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que proferida de acordo com a Súmula 75 da
TNU, segundo a qual a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe
comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).(g.n.)

Em primeiro lugar, registro que há um defeito formal na CTPS quanto à pretendida anotação do tempo trabalhado entre 1975 e 1984: 
a anotação do vínculo com a Fazenda Cruzeiro do Norte, na pág. 10 da CTPS, teve início em 2/4/84 e fim em 25/4/92. Somente na
página 51 - na parte de "anotações gerais" - é que o empregador consignou que o vínculo teria tido início não em 2/4/84, mas em
10/11/75 (evento 1-CTPS4). Eis como foram lançadas as duas anotações:

Logo, havendo um defeito formal na CTPS, o enunciado da súmula 57 da TNU, a rigor, não se lhe aplica: é necessário haver outra
prova de que o contrato na verdade já existia antes de 1984.

Se houvesse registro no CNIS de contribuições antes de 2/4/1984, ficaria evidenciado que houvera erro na anotação. Mas as
contribuições somente começaram a ser feitas em 2/4/84, isto é, quando do início do vínculo conforme o registro na pág. 10 da CTPS
(EV.1-procadm9, pag. 38).

Além disso, o teor das declarações do próprio autor, em seu depoimento pessoal, bem como pelas inconsistências das informações
prestadas pelas duas testemunhas por ele arroladas, conforme a fundamentação acima transcrita. Ademais, o período foi registrado,
extemporaneamente (porém, sem indicação da data em que promovida a alteração), nas anotações gerais da carteira profissional do
requerente (evento 1, anexo 4, p. 5).

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. Condeno a parte recorrente vencida em
custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.
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RECURSO CÍVEL Nº 5019995-84.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REGINA MULER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de previsão legal quando se
tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno
destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE,
DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do
julgamento posterior, conforme MS 32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a sustentação já tiver sido
realizada anteriormente.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado da autora e condenou o INSS a averbar o período de 09/03/1973 a 08/10/1975, como
laborado na condição de segurado especial (trabalhador rural); e a conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO com DIB na DER 13/06/2017.

Alega o embargante, para efeito de prequestionamento, que, ainda que se reconheça o caráter protetivo da norma
trabalhista-constitucional (o art. 7° trata dos “direitos dos trabalhadores urbanos e rurais”), isso não leva à possibilidade de criação de
novas formas de preenchimento do requisito previdenciário “tempo de contribuição”, pois existe regra constitucional expressa que
veda a criação, majoração ou extensão de benefícios previdenciários sem a precedente fonte de custeio total (art. 195, §5°). Afirma
que admitir nova forma de preenchimento de requisito é conceder benefício sem os requisitos atuais, e, assim, estender benefício a um
novo grupo de favorecidos, o que não pode ser feito sem a criação previa de fonte de custeio total. Alega divergência entre o acórdão
embargado e os acórdãos da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no processo 5001726- 78.2016.4.04.7124, e da 4ª Turma
Recursal do Paraná, no processo 5015732-31.2017.4.04.7003.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001548-14.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL CARLOS DOS SANTOS ANTONIO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a a AVERBAR em nome MANOEL
CARLOS DOS SANTOS ANTONIO, como tempo especial, os períodos de 01/09/1999 a 08/08/2000, 09/01/2006 a
01/10/2007, 20/12/2010 a 10/12/2012 e 18/12/2012 a 16/03/2016, bem como a CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA
INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, desde a data do requerimento administrativo e RMI a calcular pelo INSS.

Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que o acórdão reconheceu a especialidade sob o argumento de que
a simples menção no PPP à "dosimetria"  seria suficiente para comprovar a especialidade referente ao agente nocivo ruido, afastando-
se do posicionamento firmado pela TNU no julgamento do Tema 174. Aduz que o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP deve
usar a metodologia técnica definida na Norma de Higiene Ocupacional-NHO-01 da FUNDACENTRO, que exige o Nível de
Exposição Normalizado (NEN), considerando todo o tempo de trabalho do segurado e as diversas formas de exposição ao agente
nocivo, conforme preconiza a legislação de regência, a teor do art. 58, §1º, da Lei n. 8.213/91 e art. 280 - IN/INSS/PRES - n.
77/2015. Na ausência de adoção dessa norma, admite a TNU a utilização da metodologia prevista na NR-15, devendo ser esclarecido
que deve ser aferida a dose diária de exposição ao ruído (vedando-se a medição pontual) e devendo constar no PPP os dois elementos:
a técnica e a norma utilizadas.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002502-57.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DENISE ANDRADE MARTINS (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, bem como deu parcial provimentoa ao recurso da autora para condenar o
INSS a averbar o tempo de serviço rural relativo ao período de 20/11/1984 a 31/12/1986.

Alega o embargante, para efeito de prequestionamento, que o acórdão é omisso quanto à legislação pertinente ao tempo
de serviço rural anterior aos 12 anos de idade. Sustenta que as normas previdenciárias que condicionam a aquisição da qualidade de
segurado ao atingimento de idade igual ou superior a dezesseis anos não têm por finalidade específica a proteção do menor, mas têm
como objetivos diretos a segurança e a sustentabilidade do sistema. Alega que o acórdão embargado também não fez distinção em
relação ao trabalho rural exercido antes da Lei 8.213/1991, mas a distinção precisa ser feita, uma vez que o trabalho do menor,
naquela época, não lhe conferia a qualidade de segurado, o que somente foi previsto no art. 11, VII da Lei 8.213/91 que não possui
efeito retroativo. Aduz que o acórdão está em divergência com o entendimento da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul no
processo 5001726- 78.2016.4.04.7124.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5024091-11.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GILSON LEONEL SILVA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do acórdão que
não conheceu do recurso inominado do autor e negou provimento ao recurso inominado do INSS, mantendo a sentença que o
condenou a reconhecer como especial, para todos os fins de direito, o trabalho prestado pelo autor de 01.05.2012 a 29.10.2017, por
sujeição a ruído superior ao limite de tolerância então vigente.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a metodologia utilizada
para a medição e ruído, conforme descrição do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) que que supostamente comprovou a
exposição do segurado ao ruído em montante acima daqueles previstos na legislação. Aduz que o referido documento menciona
apenas o termo “dosimetria”, sem explicitar a norma que orientou a medição do agente agressivo, bem como que, sem a indicação da
norma e da metodologia, não há como o INSS deixar de se insurgir, forte no Tema 174 da TNU, pois no caso em foco, tendo sido
apontada a dosimetria no documento técnico, imperativa a indicação da NR15.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não se configura a omissão apontada, considerando o disposto no item 4 do voto condutor do acórdão embargado, do
qual consta o seguinte:

Registro que, nos termos do que restou decidido no Pedido de Uniformização Regional n. 0001089-45.2018.4.03.9300, julgado pela Turma
Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, a técnica ‘dosimetria’ mede o nível constante da pressão sonora de
exposição do trabalhador durante toda a jornada de trabalho, isto é, consiste tal método em apurar a média aritmética ponderada que
considera o nível de ruído e o tempo de exposição”. Além disso, o acórdão consignou que “o cálculo da dose do ruído é previsto nas duas
normas (NR-15 e NHO-01) e a fórmula de seu cálculo afasta, pela própria composição, a medição pontual do ruído contínuo ou intermitente,
logo a técnica da dosimetria está em consonância com a legislação previdenciária e seu emprego não representa, em princípio, ofensa ao
entendimento da TNU (Tema 174). 

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003780-62.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELIO SCHREIBER (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (evento 64) e pelo autor
(evento 66) em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do INSS para excluir da condenação (i) a averbação, como
especial, dos períodos de 1.2.1991 a 20.8.1992, de 13.2.1996 a 15.12.1996, de 18.12.1996 a 14.10.1997 e de 19.1.1999 a 6.5.2009,
e (ii) o cálculo do salário de benefício sem a incidência do fator previdenciário

Alega o INSS que, por ser o fundamento constitucional da aposentadoria especial a compensação do tempo de serviço
necessário à aposentadoria na estrita medida em que há uma perda progressiva da capacidade laboral no longo prazo, não há
fundamento constitucional para a concessão do benefício nem justificativa para o tratamento privilegiado. Afirma que a decisão
estaria contrariando dispositivos da Constituição – em especial os artigos 1º, IV, 2º, 5º, caput, LIV e LV, 37, caput, 84, IV, 83 XI, 194,
parágrafo único, incisos III e V, 195, § 5º, e 201, caput, e §1ºe arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91 com a redação dada pela Lei n.
9.032/95 -, uma vez que não restou comprovado no caso em tela que a atividade exercida - VIGILANTE – é prejudicial à saúde ou à
integridade física, de modo a causar prejuízo à vida útil laboral do trabalhador - a matéria deverá ser enfrentada na decisão, para efeito
de futura interposição de recurso extraordinário ou pedido de uniformização, se for o caso.

O autor, por sua vez, alega que exerceu a função de GUARDA PATRIMONIAL, no período entre 01/02/1991 a
20/08/1992 , na empresa Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, na forma da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS I, pág. 11. Tal função é considerada especial por categoria profissional, por meio do enquadramento no código 2.5.7 do Decreto
53.831/64. Cita a Súmula 282 da TNU e indaga: se os vigias e vigilantes podem ser equiparados aos guardas patrimoniais, como o
próprio guarda patrimonial não poderá ter a sua especialidade reconhecida. Conclui que há contradição entre o julgado desta demanda
e a jurisprudência pacífica da TNU (Tema 282), de modo que deverá ser mantida a sentença nesse período como de atividade especial,
entre 01/02/1991 a 20/08/1992. Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de realização de audiência de instrução e
julgamento (evento 47, pet1), audiência essa que possibilitará ao recorrido, demonstrar, pelas provas testemunhais, que, de fato,
trabalhou na vigilância armada do banco BANESTES no período compreendido entre 19/01/1999 a 06/05/2009, na empresa
Protection Sistemas de Vigilância, CTPS II, pág. 14. Ressalta que não se valeu somente da declaração do sindicato.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta
nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Configura-se a contradição apontada pelo autor relativamente à função de guarda patrimonial, considerando que a
conclusão do item 4.1 do voto condutor do acórdão embargado contradiz a afirmação inicial de que o tempo de trabalho na função de
vigilante desempenhado antes da Lei 9.032/95 é considerado especial, desde que haja o uso de arma de fogo, por equiparação à
função de guarda, função essa prevista no item 2.5.7, do Anexo do Decreto nº 53.831/64, devendo ser reconhecida como especial no
período anterior à Lei 9.032/95, no caso, de 1.2.1991 a 20.8.1992.

Ressalto que, com o acréscimo decorrente da conversão do referido período em comum - equivalente a 7 meses e 13
dias -  no tempo de contribuição do autor, este passou a contar, na DER (22/10/2019) com 35 anos, 11 meses e 3 dias de tempo de
contribuição, ainda não alcançando 96 pontos e não fazendo jus, portanto, à exclusão do fator previdenciário no cálculo do benefício,
nos termos do art. 29-C da Lei 8.213/91. 

A omissão apontada pelo autor, contudo, não se configura, ante o descabimento de produção de prova testemunhal do
porte de arma de fogo, eis que a tese fixada pelo STJ no Tema 1031 é clara no sentido de que, após 5.3.1997, passa-se a exigir
apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente,
exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado.
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Quanto às alegações do INSS, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de
embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante
rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR para manter a sentença quanto
à averbação, como especial, do período de 1.2.1991 a 20.8.1992, passando o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado a ter
a seguinte redação:

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para excluir da
condenação (i) a averbação, como especial, dos períodos de 13.2.1996 a 15.12.1996, de 18.12.1996 a 14.10.1997 e
de 19.1.1999 a 6.5.2009, e (ii) o cálculo do salário de benefício sem a incidência do fator previdenciário. Sem custas e
sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

      

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001693419v6 e do código CRC d165dab3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001820-62.2021.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARNALDO MOREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de concessão do
benefício de auxílio acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Alega o recorrente que a questão já foi sumulada pelo STJ, o fundo de direito não prescreve, o que prescreve são as prestações devidas
há mais de 5 (cinco) anos. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou
entendimento de que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua
qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de
benefício previdenciário”. Cita ementa do recurso de apelação nº 5001800-08.2020.4.02.5004/ES exarado pela 1ª Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Aduz que a sentença deverá ser anulada, devendo o processo retornar a Vara
de origem, para designação de perícia médica judicial, quando só então poderá se aferir, se o autor teve a capacidade laboral reduzida
pelo acidente sofrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. A sentença está assim fundamentada:

Inicialmente, impõe-se ao julgador examinar, de ofício ou a requerimento, a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Recentemente, ao julgar o Recurso Especial (REsp) n. 1.744.640/PB, o STJ trilhou o entendimento – ao qual me filio – de que, na hipótese de
a ação ter sido proposta para atacar indeferimento administrativo ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, deve-se reconhecer a ocorrência de
prescrição da pretensão de rever o ato administrativo denegatório, ressalvada a possibilidade de o segurado formalizar novo requerimento
administrativo. Eis a síntese do julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS
CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A parte autora teve o pagamento de seu benefício previdenciário suspenso em 25/10/2007. Somente em 20/11/2014, mais de 5 anos
depois, decide ingressar na Justiça para reivindicá-lo. Contudo, a prescrição em relação ao pedido de concessão formulado, no caso
sob exame, ocorreu em 25/10/2012.

2. A jurisprudência desta Segunda Turma tem feito, porém, uma diferenciação. Quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença
cessado pelo INSS, e, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do referido benefício, ocorre a prescrição do direito de
ação de obter o restabelecimento daquele específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de
benefício. Embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito
fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará
sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-
doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). Na mesma linha, cito as seguintes
decisões: REsp 1.682.130/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.6.2018; AREsp 1.230.663/MS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3.4.2018; EDcl no AREsp 1.186.680/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 6.3.2018; REsp 1.536.501/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.5.2017; e STF, ARE 1.093.474/RN,
Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 28.11.2017.

3. Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de concessão do benefício, porquanto decorridos mais de 5
(cinco) anos do fato gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de direito, nos termos do contido no
caput do art. 103, da Lei 8.213/1991, c/c art. 1º, do Decreto 20.910/1932, art. 2º, do Decreto-Lei 4.597/1942.

4. Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de a autora pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de
duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos,
nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.744.640/PB, Rel. Min.
Herman Benjamin)

Do voto condutor do acórdão proferido nesse REsp n. 1.744.640/PB, colhe-se o seguinte excerto, que resume bem a questão enfrentada pelo
STJ, decidida nos termos acima:

[...]
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Assim, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental
indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à
prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-
doença (REsp 1.587.498, Rel Ministro Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães. Data do julgamento: 3/4/2018).

In casu, o auxílio-doença foi suspenso em 25/10/2007, sendo a ação ajuizada em 20/11/2014, o direito de ação está prescrito, para
restabelecer aquele benefício.

Na mesma linha, cito as seguintes decisões: REsp 1.682.130/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.6.2018;
AREsp 1.230.663/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3.4.2018; EDcl no AREsp 1.186.680/PB, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.3.2018; REsp 1.536.501/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
29.5.2017; e STF, ARE 1.093.474/RN, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 28.11.2017.

Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de a autora pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de
duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos
para o benefício, nada impedirá a segurada de formular novo pedido, na via administrativa.

[...]

[Destaques acrescentados]

O caso que tenho presente não se difere, essencialmente, do que foi levado a julgamento, pelo STJ, no precitado REsp 1.744.640/PB.

Isso porque, no presente caso, o autor pretende reverter o desfecho de ato administrativo ocorrido em 03/01/95 (EVENTO1,
INDEFERIMENTO7), mais de 26 anos antes de ter proposto esta ação (28/05/21).

Nesse panorama, como o requerente se manteve inerte nos 5 (cinco) anos seguintes à data do indeferimento administrativo, eventual
reconhecimento do direito só pode produzir efeitos a partir da formalização de novo requerimento administrativo.

Incide, na hipótese, regra destinada à proteção da segurança jurídica, pois o titular do direito se manteve inerte por tempo apto a, nos termos
do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, fulminar-lhe a pretensão.

Sendo esse o cenário, impõe-se pronunciar a prescrição da pretensão de discutir o ato administrativo praticado em 03/01/1995, restando
prejudicado, por efeito, o exame do mérito, no tocante ao direito à percepção do auxílio-doença

3. O autor recebeu 2 auxílios-doença por ACIDENTE DE TRABALHO durante os anos 1990, como se afere do quadro abaixo:

A inicial não questiona a ocorrência de acidente de trabalho. Ao revés, ela o confirma, como se afere do seguinte trecho:

"... A parte Autora teve a capacidade laboral, reduzida por acidente de trabalho.  Foi beneficiário de auxilio acidente,
por duas vezes, vejamos:  (...)"  (evento1-inic1, pág. 2)

Em suma: admite-se a ocorrência de acidente de trabalho. A inicial, por equívoco, referiu-se a auxílio-acidente, quando o que de fato
se pagou foi auxílio-doença  por acidente de trabalho.

É a partir do fim desse benefício - oriundo de acidente de trabalho - que se quer ver a concessão de um auxílio-acidente; eis o pedido:

4. Requer também a condenação do INSS na concessão do auxílio Acidente, a partir do cessamento do Auxilio doença
por acidente de trabalho, respeitando a prescrição quinquenal, com o pagamento dos valores devidos em atraso
conforme manual de cálculos da Justiça Federal;

Assim como há dois tipos de auxílio-doença, cujos códigos que o INSS utiliza para identificar são B31 e B91 - este último quando é
oriundo de acidente de trabalho -, também há duas modalidades de auxílio-acidente: o que é motivado por limitações laborais
derivadas de um acidente que não é "do trabalho" (código B36); e o que é motivado por  limitações laborais derivadas de um acidente
de trabalho; nesse caso, o benefício será concedido sob o código B94.

O benefício visado pelo autor é o segundo: um auxílio-acidente cuja concessão se relaciona a limitações decorrentes de acidente de
trabalho. 

Ora: a competência para concessão e restabelecimento de benefício cuja causa seja acidente de trabalho é da justiça estadual. Nesse
sentido:
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QUESTÃO DE ORDEM. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RELACIONADA A
BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCLUSIVE REVISIONAL. JUSTIÇA ESTADUAL.
Segundo firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as
causas relacionadas a acidente do trabalho, inclusive aquelas que dizem respeito à revisão de benefícios acidentários.
(TRF4, AC 5066902-75.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em
12/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE
ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as causas relacionadas à
acidente do trabalho. (TRF4, AC 5046683-41.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator
PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 10/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. auxílio-acidente. acidente sofrido no TRABALHO. restabelecimento. COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
ESTADUAL. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as causas relacionadas a incapacidades decorrentes de
acidentes sofridos no trabalho. (TRF4, AC 5037793-16.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 28/03/2018)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Estadual a apreciação de demanda que objetiva a concessão de benefício decorrente
de acidente do trabalho. Súmulas nºs 15/STJ e 501/STF. Precedentes. 2. Questão de ordem solvida para declinar da
competência. (TRF4, AC 0011962-90.2013.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, D.E.
02/03/2018)

Conclusão.

Considerando a incompetência absoluta da Justiça Federal, ANULO a sentença e determino o encaminhamento dos autos à Vara a
que couber o julgamento de ações acidentárias contra o INSS da Comarca de LINHARES-ES (Justiça Estadual). Os autos
deverão ser encaminhados ao Juízo distribuidor da referida comarca.

Voto no sentido de CONHECER e DESPROVER o recurso e, com base em seu efeito translativo: (1) reconhecer a
incompetência da Justiça Federal; (2) anular a sentença e (3) determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, nos
termos acima expostos.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001686094v7 e do código CRC f3a54f46. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025103-94.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA ONOFRE DE PAULA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... O objeto da lide versa sobre a concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação
de tutela, que restou categoricamente comprovado que o Autor faz jus à benesse, ante o seu estado incapacitante. Dado
isso, realizada a perícia médica judicial (ev.55), o expert constatou que não havia incapacidade laboral. 

No entanto, percebe-se que, no que pese o M.M Juízo tenha feito uma análise minuciosa do caso em tela, há
divergências que devem ser sanadas. Vejamos: A Requerente é portadora de doença ortopédica e psiquiátrica,
notadamente CID 10 - M25.5 - Dor articular e da CID 10 F32.2 - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos.
Conforme narrado na peça inaugural, as moléstias da Autora a incapacitam de desempenhar suas atividades
corriqueiras, eis que, além da patologia ortopédica, é também portadora de problemas mentais, os quais interferem
significativamente para o exercício de seus atos. A referida patologia caracteriza-se por tristeza suficientemente grave
ou persistente para intervir no funcionamento e, muitas vezes, para diminuir o interesse ou o prazer 

O restabelecimento do benefício é crucial, haja vista que os laudos médicos juntados atestam categoricamente a
inaptidão para o trabalho e para as atividades corriqueiras, ratificando cabalmente o grave quadro de saúde da
Demandante. 

Destarte, não se justifica a improcedência da ação, tendo em vista a comprovação de que a Recorrente se encontra
incapacitada para buscar sustento através do seu labor, e não se pode permitir que uma análise superficial seja capaz
de prejudicar a parte hipossuficiente, inclusive discordando dos demais elementos probatórios, como laudos médicos de
profissionais que o acompanham desde o início das patologias. ..."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...  No caso em tela, realizada perícia com médico ortopedista em 13/07/2021 (Evento 55, LAUDO1), o expert concluiu
que não foi comprovada nenhuma patologia ortopédica, pois a periciada não possui nenhum exame prévio. Nesse
passo, ele afirmou que não existem dados técnicos observados nos exames e exame físico que justifiquem limitações
para o labor habitual de cozinheira.

Assim sendo, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim dispõe: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO -
Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59)”.

Destarte, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho habitual da autora e não
havendo elementos de provas nos autos que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do
benefício aqui pleiteado.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos indica pela correção do procedimento
adotado pelo INSS em relação à negativa do benefício ora postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade
para o trabalho pela perícia judicial.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus à concessão de benefício auxílio-
doença e/ou aposentadoria por invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos.

Quanto ao pedido de realização de perícia com médico psiquiatra, INDEFIRO. Com efeito, os laudos SABI da autora
revelam que na perícia administrativa datada de 23/10/2018 (Evento 51) ela não alegou ter qualquer doença de ordem
psiquiátrica. Ademais, a Guia de Referência do Evento 1, LAUDO6, fl. 4, mostra que a requerente solicitou uma
consulta com psiquiatra na data de 10/05/2016, porém, não se encontrava realizando qualquer tratamento médico.

Portanto, os laudos médicos psiquiátricos apresentados por ela nos autos e que comprovam suas patologias são do
ano de 2021, ou seja, datados de mais de 2 após o requerimento administrativo.
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Dito isso, a parte autora deve apresentar novo pedido de benefício por incapacidade junto ao INSS, para que a
Autarquia tenha a oportunidade de avaliar seu quadro de saúde do ponto de vista psiquiátrico.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 3/8/1956
Trabalho/Atividade habitual cozinheira
Escolaridade  
Doença e/ou lesão ev. 1: "A Autora padece de diversas patologias incapacitantes de ordem ortopédica e psiquiátrica, notadamente

dor articular (CID10: M25.5), além de grave quadro de depressão, conforme atestados médicos, razão pela qual
é incapaz de desenvolver sua atividade laboral de cozinheira."

2. Quanto à patologia psiquiátrica, a sentença apontou, com precisão que a DER ocorreu em 2017 e a autora somente trouxe
documento médico relativo à mesma emitido no ano de 2021. 

Na perícia administrativa de 25/5/17, a queixa da autora relacionava-se a um infarto ocorrido no ano anterior; a falta de ar, sensçaõ de
peso nos braços, dor no peito, dormência na face etc (ev.51-out3). Nada há que indique patologia psiquiátrica.

Ora: é inviável conhecer da alegação de  incapacidade por doença psiquiátrica se o fato sequer foi levado ao conhecimento do INSS.

3. Quanto ao que mais há no recurso, a irresignaçaõ recursal tem caráter genérico.     

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001715647v3 e do código CRC 7eba840e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003908-82.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GEOVANE FRIEDRICH (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 24/4/71
Trabalho/Atividade habitual motorista
Escolaridade  
Doença e/ou lesão hérnia de disco lombar

2.   O perito do Juízo detectou incapacidade definitiva para a atividade de motorista de caminhão.

O Juízo a quo ponderou que a atividade habitual não seria de motorista de caminhão. Eis o que há na sentença:

"....  In casu, realizada perícia em 21/07/2021 (evento 29), o perito nomeado pelo Juízo, médico ortopedista, atestou a incapacidade do autor
para o desempenho da atividade laborativa de "Motorista de caminhão, faz carga e descarga", "pois apresenta quadro de hérnia de disco
sintomática, que contraindica o labor habitual" (quesitos 6 e 7).

Explicitou o especialista que o autor apresenta limitação para "Agachar, subir e descer escadas, pegar peso superior à 5 kilos, realizar
movimentos repetitivos ou com carga de extensão e flexão de coluna lombar" (quesito 8).

O perito estimou o início da incapacidade em 02/2020, "Data do exame de ressonância magnética", caracterizando-a como definitiva para o
labor habitual (quesitos 10-13).

Assegurou o perito, no entanto, que é possível a reabilitação do autor para o desempenho de outras atividades compatíveis com seu quadro
clínico, citando, a título de exemplo, a função de porteiro (quesito 16).

O INSS apresentou defesa no evento 35 e o autor apresentou réplica no evento 38.

Pois bem.

Em que pese o autor ter declarado ao perito a função de motorista de caminhão que faz carga e descarga, a fl. 3 do documento 2 do evento 17
demonstra que o último vínculo do autor foi na condição de "motorista de carro de passeio", entre 03/12/2018 e 31/03/2020, englobando,
inclusive, a DII estimada pelo perito (02/2020).

Além disso, apesar de ter sido solicitada a apresentação da CTPS tanto no despacho do evento 3 quanto no ato ordinatório do evento 8, o
referido documento não foi apresentado ao perito (print abaixo), tampouco foi juntado aos autos, além de não ter havido qualquer
impugnação à informação registrada no CNIS (quesito 1):

Desse modo, a atividade a ser considerada para verificação da (in)capacidade deve ser a de motorista de carro de passeio, de modo que as
limitações atestadas pelo perito no quesito 8 não impedem o labor habitual do autor.

Ademais, o autor foi submetido à perícia judicial nos autos do processo nº 5008591-02.2020.4.02.5001 em 18/06/2020, ocasião em que a
perita nomeada pelo Juízo atestou a capacidade do autor para a função de motorista (geral).

Digno de nota que a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se
sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho habitual do segurado.

Assim, o conjunto probatório formado nos autos não permitem afirmar que  autor encontra-se incapacitado (no presente ou no passado) para
seu trabalho habitual (art. 373, I, CPC), em que pese não se desconsiderar a possibilidade de terem ocorrido crises álgicas pontuais.

De todo modo, não tendo sido constatada a incapacidade laboral para a atividade habitual do autor, inviável a concessão do benefício
postulado, nada restando ao Juízo senão afastar a pretensão autoral.
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Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil.

3. Ainda que a última atividade laboral do autor tenha sido de  "motorista de carro de passeio" (entre 03/12/2018 e 31/03/2020), tal
qual apontou a sentença, parece-me que as restrições apontadas no item 8 do laudo pericial o impedem de exercer inclusive essa
atividade.

Eis o o que disse o perito:

Um motorista de carro de passeio eventualmente tem de carregar malas, acomodá-las no porta-malas do veículo etc. 

A restrição apontada - não pegar peso superior a 5 kg - é intensa, visto que se cuida de uma carga leve.

Logo, ainda com relação à atividade de motorista de carro de passeio - que eventualmente deve ter que carregar pequenas malas em
viagens realizadas em tal função -, o laudo sinaliza incapacidade.

A DIB deve ser fixada na DER (25/8/20), visto que o perito detectou DII em data anterior, em fevereiro de 2020 (n. 10, ev. 29).

É devido auxílio-doença; mas não a aposentadoria por invlaidez. Com efeito, considerando que o perito julgou viável a reabilitação
para porteiro, a reabilitação deve ser deflagrada.

4.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA
com DIB em 25/8/2020 (NB 6334671670). 

Caberá  ao INSS  proceder ao "... encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional". Reitere-se que "a análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a
conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença." (Tema 177, TNU).

ANTECIPO A TUTELA.  DEVERÁ O INSS IMPLANTAR O BENEFÍCIO EM 30 DIAS.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5000928-93.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS VALFRE CARRILIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Conforme depreende-se dos laudos médicos acostados nos autos, verifica-se que o Autor possui deficiência auditiva,
em razão do quadro de surdez súbita, atual, razão pela qual, sente intensas dores de cabeça, diante dos zumbidos
ininterruptos, que o impossibilita de trabalhar.

Ressalta-se que o Autor se encontra em tratamento médico, não tendo, contudo, readquirido sua capacidade laborativa,
em que pesem seus esforços e dedicação para se recuperar. Diante desta situação, a parte autora faz uso contínuo de
medicamentos para controle dos sintomas, porém não vem obtendo uma melhora considerável para voltar a trabalhar.
Sendo assim, a parte autora precisa do benefício previdenciário por tempo indeterminado até que consiga se reabilitar.
Para a concessão do benefício previdenciário é necessário preencher o requisito de carência e qualidade de segurado.
O Recorrente possui qualidade de segurado, onde já preenche o requisito da carência. Portanto, faz jus a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença. Para instruir a presente ação, o Autor junta aos autos exames, laudo
médico, receituários, entre outros documentos, a fim de provar sua incapacidade para exercer sua função laboral. Ante
o exposto, o Autor requer seja concedido o benefício do auxílio-doença com fulcro nos artigos 86, § 2° e 104 da Lei n°
8.213/1991 e caso não seja este o entendimento deste douto juízo requer seja concedido a aposentadoria por invalidez
com fulcro no artigo 42 do dispositivo mencionado, uma vez que preenche todos os requisitos estabelecidos por lei,
sendo reconhecida sua incapacidade laborativa e efetuado o pagamento das remunerações atrasadas deste a data do
indeferimento do benefício, cujo valor deverá ser acrescido de atualização monetária e juros legais. Realizada perícia
médica, o Perito, atestou para capacidade laborativa da Parte Autora. Contudo, Excelência, a Parte Autora IMPUGNA
o laudo pericial na sua integralidade, pois o Perito, ao aferir que não havia incapacidade laborativa, analisou apenas a
deficiência auditiva em si. Sem sequer, analisar a incapacidade laborativa, com base na patologia de
otorrinolaringologia. O Perito, apenas faz menção dos laudos das patologias, mas não avaliou clinicamente o Autor,
acerca das enfermidades e os sintomas incapacitantes, bem como o constante zumbido.   ...

Ora, se há entendimento médico divergente quanto à incapacidade ou não do Recorrente, deve-se proteger a saúde do
segurado, não o expondo a situação que possa agravar o problema que já apresenta. ..."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 38, diagnosticou perda de audição neurossensorial bilateral, perda
de audição súbita idiopática e tinnitus. Apresenta perda auditiva severa à esquerda e leve à direita, afirmando o perito que "Com os elementos
periciais apresentados não foi possível caracterizar incapacidade".

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
processual, não fazendo jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas
conclusões em relação a documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa,
há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise, tendo em vista que é impossível a concessão do
benefício pleiteado, ante a ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da parte
autora.

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

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/3/1974
Trabalho/Atividade habitual Motorista de ônibus
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão ev. 1 - H91- Outras perdas de audição H83- Outros transtornos do ouvido interno 

 
ev. 38 - " Apresenta diagnóstico informado de Perda de Audição Neurossensorial Bilateral (H90.3), Perda de
Audição Súbita Idiopática (H91.2) e Tinnitus (H93.1). Apresenta perda auditiva severa à esquerda e leve à
direita."

2.    O perito apontou que há perda auditiva severa à esquerda e leve à direita; não detectou incapacidade para a função de motorista.

O recurso questiona a conclusão do laudo pericial; contudo, não aponta elemento de prova que afirme que o autor estaria incapaz para
a sua função habitual.

Há vários laudos de médico assistente relatando as patologias do autor em evento1-exmmed11; contudo, nenhum afirma que há
incapacidade laboral. Em verdade, trata-se de atestados, não de laudos. Ora: a mera afirmação médica de que um paciente tem
determinada patologia não induz à conclusão de que há incapacidade.

Em suma: simplesmente não há prova com a qual se possa excluir a conclusão do perito.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001715650v4 e do código CRC 94b4adc3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001297-78.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DIONISIO JOSE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA  PROVIDO.

O autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 16/11/2019 a 15/04/2020.

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença, pedindo o restabelecimento do benefício desde a DCB (15/4/20)
até o dia 17/9/2020, quando foi considerado apto pelo Médico do Trabalho para retornar ao trabalho.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 30/5/63
Trabalho/Atividade habitual Técnico em mecânica atuando como professor no SENAI
Escolaridade médio completo - Curso técnico em mecânica
Doença e/ou lesão Sofreu fratura da perna esquerda - S82.2 e clavícula esquerda S42.0.

2.  O objeto recursal é o restabelecimento do benefício desde a DCB (15/4/20) até o dia 17/9/2020, quando foi considerado apto pelo
Médico do Trabalho para retornar ao trabalho.

Esse atestado de saúde ocupacional (ASO) consta em evento32-laudo2.

A perícia judicial ocorreu em 25/11/21; mais de um ano depois da data em qeu o autor foi considerado apto para retornar ao trabalho
(17/9/20). O perito não se refereu em específico quanto ao período pretérito; apenas disse que houvera limitação temporária "durante o
tratamento", sem especificar quanto tempo durou o tratamento.

3.   O pedido de restabelecimento foi indeferido por razão formal. O INSS não estava realizando períciais. O atestado apresentado não
foi considerado válido. Eis a razão do indeferimento do peiddo feito pela internet em 18/04/2020 (evento1-out10):

Enviado em 04/05/2020, por INSS 

Prezado(a) Sr.(a), 

Em atenção ao requerimento de antecipação de pagamento de auxílio-doença, efetuado em 18/04/2020, o Instituto Nacional do Seguro
Socirazão da não apresentação atestado médico, nos termos da Lei n° 13.982, de 2 de abril de 2020, ou da não conformação dos dados com a
forestabelecidos na Portaria Conjunta n° 9.381, de 6 de abril de 2020, não foi reconhecido o direito à antecipação do pagamento. 

Condições para o reconhecimento do direito à antecipação de pagamento do benefício auxílio-doença conforme dispõe a Portaria Conjunta
de 2020: - O atestado médico deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - estar legível e sem rasuras; II - conter a assinatura
do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe; III - conter as informações sobre a doença ou CID; e
IV - conter o prazo estimado de repouso necessário. 

- Comprovar carência de 12 contribuições mensais.

Aparentemente, o INSS indeferiu a prorrogação porque não havia cumprido carência.

Afere-se que tal motivo é evidentemente equivocado: o autor é empregado do SENAI desde 10/3/2005, como comprova a seqüência
17 do extrato do CNIS.

Logo, se a causa do indeferimento do pedido de restabelecimento foi a ausência de carência, tem-se que o benefício deve ser
restabelecido, visto que o autor estava empregado há longa data.

4.  Em 8/5/20 fez-se novo requerimento (evento1-out9); eis a resposta:
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Enviado em 11/05/2020, por INSS.

NAO CABE REVISÃO DE BENEFICIO E SIM O REQUERIMENTO DE UM NOVO AUXILIO DOENÇA A PARTIR DE 15/05/20

5.  Mais uma vez, agora em 16/5/20, fez-se novo requerimento (evento1-out8); eis a resposta:

Enviado em 25/05/2020, por INSS 

Prezado(a) Sr.(a), 

Em atenção ao requerimento de antecipação de pagamento de auxílio-doença, o Instituto Nacional do Seguro Social informa que não foi
recantecipação do pagamento, nos termos da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020 e das condições para o reconhecimento do direito à
antecipaa Portaria Conjunta n. 9.381, de 6 de abril de 2020: 

1. O atestado médico deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - estar legível e sem rasuras; II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de
Classe; III - conter as informações sobre a doença ou CID; e IV - conter o prazo estimado de repouso necessário. 2. Comprovar carência de
12 contribuições mensais. Caso discorde da decisão, é possível ainda, solicitar novo exame sem apresentação de atestado, que será
encaminhado para realização de pequando normalizado o regime de plantão reduzido de atendimento nas Agências da Previdência Social,
nos termos da Portaria Conjunta SEde 19 de março de 2020. Para mais informações, acesse o Meu INSS ou ligue 135. 

Motivos de Indeferimento: 218 - NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO CONFORMAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NO ATESTADO MÉ

6.  Em evento1-laudo7 há laudo emitido em 6/5/2020, com detalhada fundametnação, explicitando que o autor sofrera acidente com
fraturas, ainda havia dor e limitação de flexão de joelho, co difículdade de elevaçaõ frontal do MSE e com dificuldade de deambular.
O médico pediu 180 dias de afastamento.

Trata-se de laudo detalhadamente fundamentado.

É suficiente para demonstrar a necessidade de restabelecimento do benefício.

A DCB resta fixada em 17/9/20, dia no qual o médico do trabalho considerou o autor apto para o retorno ao trabalho.

7.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA
desde a sua cessação, em 15/4/20, e a pagá-lo até o dia 17/9/2020.

Deverá haver a compensação com eventuais valores já pagos (houve tutela antecipada).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716127v7 e do código CRC 53d03d0a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002441-62.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ILDEU FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NÃO
COMPARECIMENTO À PERÍCIA. DESNECESSECIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA
DATA DESIGNADA PARA REALIZAR A PERÍCIA: REGRA DO § 1º DO ARTIGO 8º DA LEI
10.259/01.  RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de ação de conhecimento que objetiva a condenação do INSS à concessão/restabelecimento de benefício
previdenciário, cumulado com pedido de pagamento de valores retroativos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099 / 95.

Ao compulsar os autos, verifiquei que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu ao local
designado para realização da perícia bem como, até a presente data, não apresentou qualquer justificativa.

Destarte, é forçoso concluir que este feito não merece prosperar ante a falta de interesse da parte autora.

Ante o exposto, determino a extinção do processo, sem RESOLUÇÃO do mérito, ex vi art. 51, I da Lei nº 9.099/95.

Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar contrarrazões no prazo de
10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... In casu, não consta nos autos expedição de mandado de intimação pessoal a fim de comunicar o recorrente a
respeito da data e local onde deveria ter sido realizada a perícia médica, ao passo que este seria o meio processual
adequado para a correta intimação do autor. 

Além disso, cumpre observar que o magistrado de primeiro grau não possibilitou a designação de nova perícia médica
com a intimação do recorrente de acordo com os moldes legais, qual seja, através da expedição do mandado de
intimação, julgando improcedente todos os pedidos formulados pelo autor imediatamente após a comunicação de não
comparecimento ao exame, em que pese a ausência de intimação pessoal. 

Convém destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que recaindo a perícia sobre
a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato
personalíssimo. Vejamos: (...)

Logo, percebe-se nitidamente que o recorrente não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia que seria
realizada pelo médico Dr Fredson Reisen em 14/12/2021, conforme informação contida no Evento 18 – DESPADEC1,
havendo vício no procedimento pela falta de intimação pessoal. Assim, vejamos o que determina o Código de Processo
Civil: 

“Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da
prova”.

Ante o exposto, o Juízo a quo não decidiu de maneira acertada no momento em que julgou improcedente a ação por
considerar que houve recusa da parte autora em submeter-se ao exame médico ordenado. Ao contrário, o recorrente
simplesmente não fora intimado pessoalmente, razão pela qual não compareceu. ...."

VOTO
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2. No caso dos autos, o advogado do atuor foi regularmente intimado da designação do ato pericial (evento 18 e evento 19). Não
houve intimação pessoal do autor; que foi, contudo, intimado por meio de seu advogado.

É comum, no âmbito dos JEF's, incumbir o patrono do autor de cientificá-lo da data da perícia. Desse modo, o autor não é intimado
pessoalmente, mas toma ciência da data do ato por seu advogado, que é regularmente intimado por meio dos autos eletrônicos.

Tal procedimento encontra amparo no § 1º do artigo 8º da Lei 10.259/01:

Art. 8º As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu
representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão própria).

§ 1º As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos Procuradores que oficiem nos
respectivos autos, pessoalmente ou por via postal.

Ou seja: nos JEFs, a regra é que a parte seja intimada na pessoa de seu advogado; a exceção é a intimação da sentença, que será
pessoal.

Em conclusão: a regra de intimação pessoal referida no recurso aplica-se na jurisdição ordinária; não no âmbito do procedimento
especial dos juizados especiais.

3.  O despacho que designou a perícia advertiu a parte de que deveria apresentar justificativa em 5 dias, sob pena de extinção do feito
(evento 18).

 Entre a data do não comparecimento à perícia e a extinção do feito decorreu prazo superior a um mês.

O prazo foi mais do que suficiente para a parte explicitar porque não comparecera.

Logo, a sentença deve ser mantida.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716128v5 e do código CRC 000796ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000091-98.2021.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALTEMAR COSTA ALVARENGA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/7/1971
Trabalho/Atividade habitual : Encarregado de montagem
Escolaridade Ensino fundamental completo
Doença e/ou lesão M15.0 - Artrose.

2.  Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

No caso concreto, o perito judicial concluiu que não há incapacidade laborativa. Todavia, os demais documentos juntados dão conta da sua
ocorrência, conforme Evento 1, Laudos 9 e 10. Destes, destaca-se o parecer de que o Recorrente está incapacitado definitivamente para o
trabalho e já com dificuldades para deambular, além de apresentar perda de força muscular em razão do processo degenerativo. Também há
a recomendação de que deve evitar elevar pesos, cargas e esforços repetitivos.

Esses laudos foram emitidos em 19/5/20 e abril de 2020.

Ora: foram emitidos em período no qual o autor estava recebendo auxílio-doença (recebeu de 19/4/18 a 30/7/20). Foram emitidos mais
de 2 meses antes da DCB. 

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de incapacidade laborativa
perdurou após a cessação do benefício.

3.  Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Corroborando, destaca-se que o mesmo quadro analisado nestes autos foi motivação suficiente para a concessão do NB 622.817.481-2, no
período de 19/04/2018 até 30/07/2020 e NB 632.413.006-5, no período de 02/09/2020 até 23/09/2020. Tratando-se de processo degenerativo,
é de se compreender que o quadro tende a se agravar com o decurso de tempo, e não o contrário.

O laudo pericial foi produzido em 12/5/21. Não posso supor que condições retratadas em laudos emitidos um ano antes (abril e maio
de 2020) continuem presentes, uma vez que o perito do juízo afirmou o contrário.

3.  Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Considerando a escolaridade do Recorrente (ensino fundamental completo) e idade (49 anos), é de se compreender que poderá lograr êxito
em outra atividade que lhe garanta a subsistência sem demandar o esforço das áreas afetadas. Todavia, sem submetê-lo ao processo de
reabilitação não é possível a cessação do benefício por incapacidade temporária.

Alegou-se condições pessoais. Mas o perito excluiu a ocorrência de incapacidade. Aplica-se, quanto ao que se alegou, a
súmula 77 da TNU:

O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do
requerente para a sua atividade habitual.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
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RECURSO CÍVEL Nº 0130357-18.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SABINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

No julgamento iniciado em 16/8/18 considerei nulo o 1º laudo pericial. Consignei, no voto, o que segue:

"(...) O laudo pericial é nulo. 

O perito apenas respondeu à 1ª pergunta, nos seguintes termos: 

QUESITO 01 A parte autora é portadora de alguma doença/lesão, seqüela, deficiência física ou mental? Se afirmativo, qual seria?
RESPOSTA: Não, no momento da perícia. 

Todas as demais o perito afirmou que a resposta estava prejudicada, ou “não foi constatada incapacidade laborativa”, que foi a resposta
dada aos quesitos n. 7 e n. 8 (fl. 63). Ocorre que o quesito n. 7 se referia ao estabelecimento de uma DII, ao passo que o n. 8 se referia à
possível existência de incapacidade na data de ajuizamento da ação. Em seguimento ao quesito n. 8, o quesito n. 9 indagava do perito os
elementos técnicos nos quais baseou a resposta anterior, relativa à suposta existência de incapacidade na data da ajuizamento da ação.
Quanto a esse quesito, o perito assim respondeu: “Resposta prejudicada, pois não foi constatada incapacidade laborativa.” 

Seria tolerável atribuir-se resposta idêntica aos itens 7 e 8. Mas o quesito n. 9 perguntou sobre elementos técnicos, ou seja, atestados/laudos
médicos, exames complementares etc. 

O perito não se referiu a nenhum elemento técnico para afirmar que não havia incapacidade quando do ajuizamento da ação. O perito até
poderia julgar tal quesitoprejudicado, v.g., porque não haveria disponibilidade de elementos técnicos para responder a tal questão. 

Não obstante, não havia como dar tal quesito por prejudicado porque não se constatou incapacidade: se afirmou que não havia incapacidade
ao tempo do ajuizamento da ação (conclusão que decorre dos quesitos n. 8 e n.9), teria que apontar a partir de qual elemento técnico detectou
a ausência de incapacidade. Houve cerceamento de defesa.

Deverá haver nova perícia. (...)"

Votei no sentido de anular-se a sentença.  Contudo, restei vencido. 

A 1ª TR-ES deliberou baixar os autos em diligência para nova perícia. Deliberou-se o que segue (evento 72):

" Certifico que a 1ª Egrégia Turma Recursal do Espírito Santo ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão
realizada em 15-08-2018, proferiu a seguinte decisão: 

Resultado da Sessão de Julgamento - Julgado A 1ª Turma Recursal, por maioria, baixou os autos em diligência, nos
termos do voto do MM. Juiz Federal Leonardo Marques Lessa, abaixo descrito; vencido o relator. Decidiu-se realizar a
nova perícia, nos termos proposto no voto do relator, não anulando a sentença. "Os autos retornarão ao Juízo de
origem para que seja facultada à parte autora a realização de nova prova pericial. Há dados a indicar que o autor
padece de patologia psiquiátrica. Portanto, deverá o defensor, ou a representante do autor (sua companheira, cf. fl. 1)
separar cópias dos documentos médicos existentes e cuidar para que sejam levados ao perito no dia da nova perícia.
Eventual desídia deverá ser considerada como insuficiência de atividade probatória causada pela própria parte
autora." 

Votaram os MM. Juízes Federais Pablo Coelho Charles Gomes, Leonardo Marques Lessa e Roberto Gil Leal Faria. 

Vitória, 16 de agosto de 2018"

O autor da ação, sr. ANTONIO CARLOS, veio a falecer em 12/10/18.

A sra. ADILZA ROCHA foi habilitada como sucessora processual (evento 106).

Em 10/9/21 realizou-se perícia médica indireta, cf. evento 137.

Os autos então foram restituídos a esta 1ª TR-ES, para conclusão do julgamento iniciado em 16/8/18.
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VOTO

1.  Dados do autor originário (sr. ANTONIO CARLOS).

Data de nascimento 19/10/1957 - falecido em 12/10/18.
Trabalho/Atividade habitual eletricista
Escolaridade ?
Doença e/ou lesão ev. 137 - "O autor encontrava-se em tratamento psiquiátrico em decorrência de transtorno mental e

comportamental por devido ao uso de álcool e outras múltiplas drogas."

2.  A nova perícia foi indireta, visto que o sr. ANTONIO CARLOS faleceu em 2018. 

O laudo consta em evento 137. 

A perita do Juízo concluiu que havia incapacidade instalada desde 2013. Do laudo, transcrevo o que segue:

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID): O autor encontrava-se em tratamento
psiquiátrico em decorrência de transtorno mental e comportamental por devido ao uso de álcool e outras múltiplas
drogas. 

c) Causa provável doença, lesão ou deficiência: Trata-se de patologia psiquiátrica secundária ao uso de álcool e outras
drogas.

f) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade
habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão: Sim, tendo em vista as
limitações funcionais e os índices de dependência funcional secundárias à patologia.

g) Sendo positiva a resposta do quesito anterior, a limitação do(a) periciando(a) é de natureza permanente ou
temporária? Parcial ou total? Permanente e total. h) Data provável do início da doença, lesão ou deficiência que
acomete o(a) periciando(a): Maio de 2013. 

i) Data provável do início da limitação identificada. Justifique: Maio de 2013, conforme descrito em laudo
psiquiátrico. 

j) Limitação remonta à data do início da doença, lesão ou deficiência ou decorre de progressão/agravamento da
patologia? Justifique: A limitação remete ao desenvolvimento de sintomas psiquiátricos incapacitantes.

3.   A inicial acostou laudo de médico assistente lavrado em 20/5/15. Relatou que o autor sofria de "alcoolismo crônico e inveterado,
de longa data, confusão mental, depressão grave... déficit cogtnitivo, qudro delirante e alucinatório, insônia e ideação suicida".
Afirmou que as limitações laborais surgiram dois anos (ev.1-out1, pág.21); ou seja, por volta de 2013.

A ação foi proposta pela DPU. O médico assistente, psiquiatra, consignou tais dados respondendo a questionamento da DPU.

Também se acostou outro laudo do mesmo psiquiatra, lavrado em 19/12/14,  percucientemente fundamentado; informando que
houvera várias internações precedentes relacionadas ao tratamento do alcoolismo; e retratando incapacidade laborativa. Eis o seu teor:
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4. Considerando a conclusão da perícia indireta e os elementos de prova referidos, concluo que havia incapacidade quando da DCB,
em 30/4/2015. O benefício deve ser restabelecido e pago até a data do óbito do autor originário. Inviável aferir se fazia jus à
aposentadoria por invalidez, visto que a perícia na qual se lastreia esse julgamento foi indireta.

5.      Conclusão.

5.1. Corrija-se a autuação, lançando-se o nome da autora habilitada (evento 106).

5.2.  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a RESTABELECER
o AUXÍLIO-DOENÇA desde a data de sua cessação, 30/04/2015 (dados do benefício em evento1-out1, página 18); e a pagá-lo até a
data do óbito do sr. ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO SABINO, ou seja, DCB em 12/10/2018.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001718511v6 e do código CRC 4161239a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020723-57.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 17/8/1966
Trabalho/Atividade habitual bancário
Escolaridade  
Doença e/ou lesão Ataxia hereditária.

2.  O autor porta ataxia. A perita não detectou incapacidade. Do laudo consta o seguinte:

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. 

O autor apresenta histórico de ataxia hereditária não especificada, em acompanhamento neurológico. 

5. Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos médicos e laudos de exames considerados. 

Documentos médicos peticionados em EVENTO1, LAUDO8. Exame clínico pericial evidenciando paraparesia espástica
de membros inferiores (grau II) com marcha arrastada, porém funcional com o auxílio de muletas. Força de membros
superiores preservada, eudiadodocinesia. 

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? 

Bancário. 

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de
rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? 

Sim. Apesar do diagnóstico, não existem limitações funcionais plenas ao exercício da função.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa
examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) 

As limitações que impediriam o desempenho da atividade são o suporte de pesos, manutenção da posição ortostática,
subir e descer escadas e o deslocamento por longos trajetos.

3. O autor laborou 13 anos como bancário, entre 2004 e 2017. 

Conforme afirma o laudo sabi, ele ocupou vaga destinada a deficiente físico. O perito do INSS afirmou que não há incapacidade para
laborar como deficiente, em atividade administrativa (ev. 16-out3):

 

CONSIDERAÇÕES: SEGURADO COM PATOLOGIA HEREDITÁRIA, OCUPOU VAGA DE PCD EM ÚLTIMO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. NÃO ENCONTRO ELELMENTOS TÉCNICOS PARA CONSIDERAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA PARA
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA- PCD COMO OCUPAVA ANTERIORMENTE.

4. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:
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No item 05, alega que no “Exame clínico pericial evidenciando paraparesia espástica de membros inferiores (grau II)
com marcha arrastada, porém funcional com o auxílio de muletas”, ou seja, mesmo com uso de muletas o Autor não
deambula normalmente, apenas se torna funcional, porém, o perito não afirmou que o uso de muletas gera capacidade
laborativa, até mesmo, porque não seria possível realizar quaisquer atividades tendo que usar apoio como garantia.

No item 07, alega que “apesar do diagnóstico, não existem limitações funcionais ao exercício da função” ao qual o
Autor exerce, ou seja, Bancário. Porém, no item 08, afirma que: 

“As limitações que impediriam o desempenho da atividade são o suporte de pesos, manutenção da posição ortostática, subir e descer
escadas e o deslocamento por longos trajetos.”

O autor é deficiente físico. Laborou em vaga destinada a deficiente por 13 anos. O deficiente não disputa vagas em igualdade de
condições. Ele faz jus a concorrer a vagas no programa de cotas previsto no artigo 93 da LBPS. 

Dentro de tal perspectiva, restou caracterizado, pelo laudo, que o autor pode desempenhar atividade administrativa.

O benefício deveria ser concedido somente se houvesse demonstração que o autor sequer estaria apto a laborar em vagas destinadas a
deficientes. Isso não restou demonstrado.       

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001718568v5 e do código CRC 83687de0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000022-03.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MICHELLE MORAES RAMOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA  NÃO CONHECIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS " a restabelecer o auxílio por
incapacidade temporária (auxílio-doença) NB 619.315.531-0, desde 05/10/2019, dia seguinte à cessação, e determino o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, com o pagamento de valores
atrasados. "

VOTO

A autora estava cursando o módulo III do curso técnico em administração (procadm1, página 23), contudo foi avaliada
administrativamente em 04/10/2019 (procadm1, página 45), ocasião em que foi considerada apta para o labor e desligada do programa
de reabilitação (procadm1, página 46).

A inicial continha - além do pedido de restabelecimento - pedido de restituição de valores gastos com transporte (da cidade da autora,
João Neiva, até Aracruz, para realizar o curso) do período cursado para a reabilitação profissional. Eis esses pedidos:

f) Condene o Requerido a pagar à Requerente os valores das diárias com base na Portaria nº 09, de 15 de janeiro de
2019, e Decreto nº 3048 de 06 de maio de 1999, no valor de R$ 16.783,76 (dezesseis mil setecentos e oitenta e três reais
e setenta e seis centavos); 

g) Caso Vossa Excelencia entenda de forma contrária, requer, subsidiariamente, a condenanação do Requerido a
restituir à Requerente os gastos com o transporte, no valor de R$ 2.418,60 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e
sessenta centavos);

A sentença condenou o INSS " a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) NB 619.315.531-0, desde
05/10/2019, dia seguinte à cessação, e determino o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, com o pagamento de valores atrasados."

A sentença não se manifestou sobre os 2 pedidos acima indicados.

No recurso, a autora reiterou tais pedidos. Afirmou que "... não tinha condição alguma de custear transporte e alimentação para
outra cidade e somente conseguiu frequentar o curso de reabilitação em questão, com a ajuda de terceiros, pois tinha a certeza de
que os valores gastos seriam restituídos."   Formulou o seguinte pedido:

b) Seja reformada a parte da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da Recorrida,
condenando-a apenas a Recorrida a enviar à Recorrente para a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, sem manifesta-se acerca da restituição dos valores empregados para a formação do curso no qual estava
sendo realizado à reabilitação, vez que restou demonstrada a conduta ilícita da Recorrida e em razão dos danos
suportados pela Recorrente, Condenando o Recorrido a pagar à Recorrente os valores

Como não se exerceu cognição sobre se a autora, de fato, desembolsou gastos com o transporte; e não houve manifestação sobre os
pedidos correlatos ao ressarcimento de tais gastos; eventual manifestação desta 1ª TR-ES configuraria supressão de instância.

Não é o caso de reformar-se a sentença, já que a sentença simplesmente não se manifestou sobre o tema.

Os 2 pedidos não apreciados poderiam configurar ação autônoma. Como não foram apreciados na sentença e não houve embargos de
declaração para suprir a omissão, esta TR-ES não pode dispor a respeito.

Por conseguinte, tal pretensão pode ser formulada em nova demanda. Mas não pode ser resolvida por este órgão recursal, já que a
sentença nada dispôs a respeito dela.

Não há como conhecer o recurso.

 Conclusão.
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NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa
(§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716130v3 e do código CRC c6a3b39f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007117-90.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADEMIR PONTES SMARZARO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA  PROVIDO.

A sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito, visto que, durante a vigência da Lei 13.982/2020 (suspensão de atendimento
presencial nas perícias do INSS), o autor formulou pedido de benefício mas não acostou atestado médico.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de ação previdenciária por meio da qual a parte autora objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Vieram-me os autos.

O requerimento administrativo indeferido é pressuposto para o ajuizamento de ação previdenciária; porém, deve o segurado obedecer os
regramentos da Previdência para a confecção do requerimento.

No caso dos autos, o autor requereu Auxílio-Doença com Documento Médico, sujeitando-se, portanto, aos regramentos desse requerimento.
Eis o que dispõe a Portaria Conjunta ME/SEPRT nº 9.381, de 06 de abril de 2020:

"Art. 2º Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas Agências da Previdência Social, nos termos da Portaria
Conjunta SERPT/INSS nº 8.024, de 19 de março de 2020, os requerimentos de auxílio-doença poderão ser instruídos com atestado médico.
§1º O atestado médico deve ser anexado ao requerimento por meio do site ou aplicativo Meu INSS, mediante declaração de responsabilidade
pelo documento apresentado, e deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - estar legível e sem rasuras; II - conter assinatura
do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe; III - conter as informações sobre a doença ou CID; e
IV - conter o prazo estimado de repouso necessário. "

O autor requereu a modalidade de auxílio-doença com documento médico (faculdade sua), mas NÃO juntou qualquer atestado médico. Aliás,
sequer a ação judicial possui atestado, mas apenas exame médico.

Sendo assim, por não cumprir as regras do requerimento que o próprio segurado optou por promover, não há como se reconhecer a
ilegalidade no indeferimento promovido pelo INSS (o requerimento foi indeferido corretamente pela ausência de documento essencial ao
requerimento).

Como se não bastasse, devidamente intimado faltou à perícia médica, o que atrasa o andamento de outros processos de responsabilidade do
Poder Judiciário e permite a extinção sem resolução.

POSTO ISSO, extingo o processo, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual de agir.

No recurso, a parte autora aduziu que "o médico que solicitou a ressonância e atendeu o autor posteriormente, AFIRMOU que não
havia necessidade de fornecer laudo médico, uma vez que a ressonância do autor estava evidente sua incapacidade, que qualquer
médico que analisasse sua ressonância iria constatar sua incapacidade, sendo totalmente injusto o indeferimento do seu pedido, sem
sequer mencionar o d. Juízo sobre o que consta na discrição do seu exame, ou mesmo que um médico realizasse tal feito."

VOTO

A tese recursal está de acordo com o que definiu a TRU da 2ª Região na sessão do dia 28/3/22, no julgamento do Incidente Regional
n. 5003483-74.2020.4.02.5103, que restou assim ementado:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVISTA NA LEI 13.982/2020, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-
19. A APRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE LAUDO MÉDICO QUE ATENDA AOS REQUISITOS
PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 9.381/2020 NÃO CONFIGURA REQUISITO ESSENCIAL PARA A
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR RESTOU CONFIGURADO COM A
APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. A
PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA DEVE SER REALIZADA DE OFÍCIO, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL
CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DO AUXÍLIODOENÇA COM BASE NO ATESTADO MÉDICO POR FALTA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS. 1. A Lei 13.982/2020
estabeleceu a possibilidade de antecipação do pagamento de um salário mínimo aos segurados requerentes do benefício
de auxílio-doença durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
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decorrente do coronavírus (Covid-19). 2. A Portaria Conjunta SEPT/INSS 9.381/2020 estabelece, de forma peremptória,
que o segurado deve ser submetido à perícia médica após o término do plantão reduzido de atendimento das agências
quando não for possível conceder a antecipação do auxílio-doença com base no atestado médico por falta de
cumprimento dos requisitos exigidos. 3. O interesse de agir do autor restou configurado com a apresentação do
requerimento administrativo perante o INSS e a subsequente resistência da autarquia em conceder o benefício. A
verificação da presença dos pressupostos necessários para a concessão do benefício diz respeito ao mérito da lide. 4.
Pedido de Uniformização Regional de Jusiprduência conhecido e provido.

O fato de o autor, em meio à pandemia, não ter conseguido um atestado ou laudo médico para apresentar ao INSS, não exime o INSS
de designar o ato pericial, tão logo fosse possível. 

O recurso deve ser provido.

Conclusão.

Dou provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de que o feito tenha regular trâmite no JEF de origem, facultando-se à parte
autora submeter-se à perícia médica judicial.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para ANULAR a sentença.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001718654v3 e do código CRC 4ec41656. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031446-38.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DAICI ULIANA DE MELLO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 28/4/1971
Trabalho/Atividade habitual ev. 1 - líder de produção,
Escolaridade  Ensino médio completo
Doença e/ou lesão ev. 19 - Dilatação aneurismática.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 26/6/18 a 12/11/18 e de 29/9/19 a 4/10/19.

3.  No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Os sintomas que acometem a Parte Autora são: Cansaço constante; formigamento nas mãos e pés; mudança de
apetite; problemas de pele; gastrite prolongada; sensibilidade emotiva excessiva; desejo sexual diminuído;
irritabilidade excessiva; hipertensão artérial; tontura; Dor de página2 cabeça muito intensa; Desmaio; Vômitos e
náuseas constantes; Sensibilidade à luz; Pescoço duro; Dificuldade para caminhar ou tonturas repentinas; Convulsões;
Dor e rigidez na região lombar ou na coluna; artrite (dor e inchaço) das articulações; entesite; uveíte. Para comprovar
sua incapacidade, trouxe aos autos documentos médicos que requerem expressamente o afastamento da Parte Autora de
suas atividades, para que possa ter ao menos uma chance de melhora no quadro. 

Na documentação médica em anexo consta laudo informando que a Parte Autora necessitou submeter-se ao
procedimento cirúrgico de histerectomia total, é caracterizado pela retirada total do útero e colo do útero. (...)

Dessa maneira, consoante ao estado de saúde crítico em que se encontra, a Parte Autora não apresenta condições
laborais pelas restrições de sua patologia, necessitando, pois, da continuidade da proteção previdenciária, uma vez que
continua sofrendo das limitações impostas pela doença que a torna incapaz para o trabalho. Frisa-se, Excelência, que a
análise para chegar-se a uma conclusão deve ser realizada com base nos documentos particulares da Parte Autora, na
sua atividade habitual e no laudo pericial realizado em juízo, devendo todas as informações, EM CONJUNTO serem
analisadas para que seja dado um veredicto correto. (...)

De acordo com o já exposto anteriormente, bem como diante das informações constantes nos laudos e exames médicos
anexos aos autos, percebe-se que o Recorrente é portador de moléstias referentes à área de ortopedia e ginecologia.
Assim, se a Parte Autora possui atestados médicos pedindo afastamento, estes devem ser respeitados conforme
determina o código de Ética: 

É vedado ao médico: (...) Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, mesmo
quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar
imediatamente o fato ao médico responsável. 

É necessário salientar que em que pese o Recorrente estar passando por tratamento médico contínuo de longo prazo,
conforme demonstram as receitas, exames médicos e atestados, o seu quadro clínico não apresenta melhoras,
permanecendo incapacitada. (...)"

4. O recurso refere-se a elementos de prova que comprovariam incapacidade; e que "nos laudos e exames médicos anexos aos autos,
percebe-se que o Recorrente é portador de moléstias referentes à área de ortopedia e ginecologia... estes devem ser respeitados
conforme determina o código de Ética:...".

Contudo, a autora NÃO acostou à inicial quaisquer laudos médicos.
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Depois do ajuizamento, a autora também não acostou documentos médicos. Há apenas uma petição na qual indica os quesitos e outr
ana qual impugna o laudo pericial (eventos 16 e 27).

Enfim: não há elemento de prova com base no qual se possa excluir a conclusão da perita do juízo.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716412v3 e do código CRC 35a37901. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027208-73.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELENILDA SOARES BARBOZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 27/5/1972
Trabalho/Atividade habitual cabeleireira autônoma .
Escolaridade  
Doença e/ou lesão ev.1 - fibromialgia 

ev. 15 - Discopatia cervical .

2.  Na inicial a autora declarou ser cabeleireira autônoma.

Contudo, ela efetiva recolhimentos como segurada facultativa, cf. a LC n. 123. 

Os recolhimentos feitos nessa qualidade são efetivados na alíquota de 5%, que é a dos segurados facultativos de baixa renda que se
dedicam a atividade doméstica, prevista no artigo 21, II, b, da LBPS, verbis:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-
contribuição.            (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

II - 5% (cinco por cento):              (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e        
   (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)     (Produção de efeito)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que
pertencente a família de baixa renda.            (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

Dentro de tal contexto, a atividade habitual correta a ser considerada não é de autônoma, mas de dona de casa.

3.  Alegação de cerceamento de defesa.

3.1.  Disse a autora, no recurso, que o Juízo a quo indeferiu os quesitos suplementares referentes à perícia médica, sob o entendimento
de que os fatos já foram elucidados, mesmo sem o i. Perito responder os quesitos elaborados pela Requerente em sua Petição Inicial

3.2. Sobre o ponto, a sentença dispôs o seguinte:

"... A autora impugnou o laudo pericial e formulou quesitos complementares (evento 23, PET1):

1) Considerando as respostas dos quesitos 1, 2, 5: (...)

a) Considerando que atualmente a autora não está conseguindo executar suas atividades laborativas; Considerando ainda, que o
quadro de dores informado, bem como a diminuição da força dos membros superiores, esclareça a Perícia se a Autora está totalmente
capaz para executar atividades de cabeleireira (fazer escova, pinturas, químicas etc...), ou seja, atividades que demandam esforço
físico e repetitivos na região dos membros superiores e região lombar, além de permanecer por longos períodos em pé. 

b) Considerando o diagnóstico de FIBRIOMALGIA apontada no Laudo Médico Evento 01, esclareça o i. Perito se a autora está
totalmente capaz e CURADA para executar atividades de cabeleireira que demandam (esforço físico e repetitivo), permanência por
longos períodos em pé. Esclareça ainda se é possível a autora laborar na execução das tarefas (fazer escova, pinturas, químicas etc...)
pertinente a função de cabelereira, onde se demanda vários movimentos repetitivos e exaustivos com membros superiores e longo
período em posição em pé .

2. Considerando a resposta do quesito 02, bem como os exames de imagem que apontam patologias de ordem degenerativas: (...)
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a) Esclareça a Perícia se a autora está CURADA das patologias (coluna e membros superiores) diagnosticadas nos exames de imagem,
e laudos anexos nos autos.

Indefiro o quesito 1, a. O perito transcreveu a queixa da autora no quesito 1. Mas, no quesito 5, não confirmou a
queixa. Avaliou que os membros superiores não apresentaram diminuição de forma nem limitações e a coluna cervical
estava sem limitações.

Indefiro o quesito 1, b. O fato de o perito não ter confirmado todas as doenças das quais a autora se queixa não
significa se omitiu de analisar laudo de médico assistente; significa que não concordou com o diagnóstico proposto pelo
médico assistente.

Indefiro o quesito 2, a. De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico
assistente diagnostica e trata. Não lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar
(esta é a base da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico e propondo o tratamento que considere mais
indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante é verdadeira.
Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.
..."

3.3. A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no recurso devem constar as razões concretas pelas quais o indeferimento dos quesitos
complementares formulados poderia, em tese, importar em conclusão diversa daquela a que chegou o Juízo a quo na sentença. Tal
exposição inexiste no recurso.

3.4. Para além disso, a sentença, fundamentadamente, demonstrou a desnecessidade dos quesitos complementares.

Não houve nulidade.

4. Mérito.

4.1.  A perícia ocorreu em 1/10/21.

O recurso transcreveu laudo de 3/11/21.

Tal documento não pode ser conhecido, na linha do que dispõe o enunciado n. 84 das turmas recursais da SJ-RJ, verbis: 

O momento processual da aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo
pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a
formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra.

Logo, não conheço de referido documento.

Cabe à parte autora, caso queira, utilizar-se do mesmo em um novo requerimento administrativo.

4.2.  O recurso também fotocopiou laudo de 2 exames complementres (laudos de radiografias e ressonância magnética).

Contudo, a análise cognitiva do Juízo não incide sobre laudos lavrados sobre exames complementares; tais exames se destinam ao
médico-assistente e ao perito judicial.

4.3.  Há 4 laudos de médico assistente em ev.1-out9.

Nos 2 primeiros o médico afirma que a paciente referia estar incapaz. Não se cuida da percepção do médico, mas de relato do que a
paciente lhe disse. Por conseguinte, trata-se, a rigor, de dois atestados; não de dois laudos.

O 3º laudo (13/4/21) informa a patologia; faz histórico da doença; diz haver dor à flexo-extensão lombar; orienta repouso e orienta
evitgar esforços em coluna. O 4º laudo (9/7/21)  informa que a autora realizou cirurgia bariátrica e porta hipotireoidismo e
fibromialgia; que usa medicamento "devidodores intensas". Contudo, em nenhum dos dois laudos há conclusão afirmando a
incapacidade para a atividade habitual.

5.  Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001716431v6 e do código CRC 580effc3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000669-92.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO BATISTA BONIFACIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA a partir
de 10/03/2020 com data de cessação (DCB) em 28/04/2020.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte autora pediu o que segue:

"... a reforma da r. Sentença, para que seja restabelecido por esta MM. Turma Recursal o benefício pretendido, com
DCB a ser fixada na DIP (data do início do pagamento) ou da prolação da decisão por, pelo menos, 120 dias, a fim de
possibilitar eventual pedido de prorrogação pela parte Autora. "

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 6/4/1960
Trabalho/Atividade habitual Trabalhador rural (meeiro)
Escolaridade  
Doença e/ou lesão ev. 49 - "portador de Hérnia Inguinal (K40.9) e Hidrocele (N43.3) até 29/01/2020, sendo tratado

cirurgicamente."

2.  No recurso, o autor afirmou o que segue:

No caso em tela, o perito foi categórico ao afirmar que o autor está em tratamento contínuo oferecido pelo SUS, desta
feita, é imperativo que DCB seja fixada a contar da DIP ou da prolação da decisão por, pelo menos, 120 dias, a fim de
possibilitar eventual pedido de prorrogação pela parte autora.

3. O fato de estar em tratamento não importa, necessariamente, em incapacidade.

O perito do Juízo, em perícia realizada em 4/9/20,  foi claro ao delimitar o período de incapacidade entre 29/1/20 e 28/4/20. Eis o
quesito e a resposta:

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o
exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 

R= Atualmente sem incapacidade. Houve incapacidade total entre 29/01/2020 (cirurgia) e 28/04/2020 (período de
recuperação).

Logo, havendo convicção de que, na data da perícia - que ocorreu pouco mais de 3 meses após a DCB fixada pelo perito - não havia
incapacidade, não há razão para antecipar tutela e manter benefício 120 dias após implantação.

O direito que o sedo tem de pedir a prorrogação do benefício pressupõe o fato de o mesmo estar, ainda, incapacitado. Se há evidência
de que a incapacidade foi pretérita e já se findou, a extensão do benefício em período no qual há evidência de aptidão laboral seria,
evidentemente, contra disposição legal, que impõe a existência de incapacidade como fato gerador do auxílio-doença.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001014-21.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FABIO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA  PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Encontra-se o Recorrente, em um quadro clínico de depressão (CID F 32.2) e também apresenta transtorno bipolar
de humor (CID F 32.1) (CID F45) com frequentes problemas de perda de memória, como comprovam os laudos
médicos. Excelência, os atestados médicos acostados aos autos, exarados por especialista que acompanham o
Recorrente, quanto os documentos emitidos pelo Recorrido, dão conta de que o Sr. Fabio Alves de Souza, encontra-se
efetivamente incapaz para o trabalho, a despeito do laudo confeccionado pelo Perito Judicial. 

A irresignação se dá pelo fato de que em momento algum o juízo “a quo” se ateve aos pedidos dos autos, dentre os
quais, o pedido liminar para determinar o restabelecimento/implantação do beneficio já concedido pelo Recorrido, e
consequentemente, o encaminhamento do Recorrente ao serviço de reabilitação profissional.

Frisa-se, que, além de onerar os cofres públicos com pagamento de pericia desnecessária, o juízo “a quo “,
sobrecarrega também sistema judiciário, para ao final encaminhar o Recorrente a um exame médico pericial que não
passou de uma anamnese exígua de dados, de forma tão superficial e pouco analítica em relação à complexidade que o
caso requer, mesmo estando diante de laudos e pareceres da profissional psiquiatra Dra. Maria Carolina F. Lemos,
CRM/ES 8793, médica da Rede Publica de Saúde, que acompanha o segurado há anos, sendo indubitavelmente
gabaritada para analisar o estado de saúde do Sr. Fabio Alves de Souza , bem como, a falta de percepção os demais
documentos emitidos pelo Recorrido. Não podemos esquecer também de alguns princípios como o IN DUBIO PRO
MISERO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDENCIA, e, basta a analise da documentação medica juntada aos autos
para verificar a complexidade do caso.

Como é possível, através de uma escuta do coração, pulmões e alguns questionamentos, concluir sobre o estado
neurológico e neuropisiquico sem recorrer a nenhum método de avaliação especifico dessas áreas? Nesse diapasão, o
nobre julgador a quo não concedeu o restabelecimento do beneficio, tampouco, concedeu a aposentadoria por
invalidez, mesmo depois de todos os documentos apresentados que comprovam a incapacidade do Recorrente, e ainda,
sequer oportunizou a este gozar o direito já concedido de se reabilitar profissionalmente e retornar ao mercado de
trabalho. É inegável a contradição do perito nomeado, entre as anomalias, os laudos de verdadeiros peritos( médicos
que acompanham o Recorrente), os documentos emitidos administrativamente pelo Recorrido e o laudo do dito perito
do juízo. 

Por fim, não soa justo, nem razoável atribuir-se o efeito a referida sentença, sem o restabelecimento do beneficio e o
encaminhamento do Recorrente à reabilitação profissional, tento em vista, não poder este, retornar as suas atividades
laborais de MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ..."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 28/6/77
Trabalho/Atividade habitual motorista de ônibus
Escolaridade  
Doença e/ou lesão Transtorno Afetivo Bipolar, CID F31

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 2/1/19 a 11/2/21, por decisão judicial, conforme ev.6-out2:
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3.  Na inicial, o autor disse que deveria ter sido encaminhado para reabilitação:

"... Na data de 13/04/2021, o Autor recebeu outro resultado de perícia apresentada no dia 26/02/2021, informando que
foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício, bem como, que o autor fora encaminhado ao serviço de
Reabilitação Profissional do INSS. 

Contudo Excelência, o benefício em questão, continua cessado causando sérios transtornos financeiros e psicológicos
ao Autor, pois, o beneficio previdenciário é seu único meio subsistência. ..."

Tal alegação foi reiterada no recurso, verbis:

"... Na pericia realizado nas dependências do Requerido em 13/04/2021, o Autor recebeu o resultado, informando que
fora RECONHECIDO O DIREITO À PRORROGAÇÃO DO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO reconhecido o direito à
prorrogação do benefício, bem como, que o Recorrente fora encaminhado ao serviço de Reabilitação Profissional do
INSS, (evento 1.12). Sem a implantação do beneficio concedido, o Recorrido até a presente data, não iniciou seu
Reabilitação Profissional junto ao Requerido, fato informado ao “juízo a quo” em diversos momentos processuais,
porém, ignorados..."

Tal alegação se deve em face da comunicação que há em evento1-perícia13, verbis:

Em atenção à sua Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade, apresentada no dia 26/02/2021, informamos que foi
reconhecido o direito à prorrogação do benefício. ATENÇÃO: O(a) senhor(a) foi encaminhado(a) ao serviço de Reabilitação Profissional do
INSS. Compareça imediatamente à Agência da Previdência Social. Desta decisão poderá interpor Recurso, no prazo de 30 dias do
recebimento desta comunicação, à Junta de Recurso do Conselho de Recursos do Seguro Social - JR/CRSS, pelo número de telefone 135 da
Central de Atendimento do INSS ou pela internet no endereço eletrônico: meu.inss.gov.br

Essa comunicação no que refere ao encaminhamento à reabilitação, deve-se ao exame pericial do dia 13/4/21, cujo teor é o seguinte
(evento6-out3):

Em suma: na perícia realizada no dia 13/4/21, o INSS reconheceu incapacidade DEFINITIVA para a função de motorista de ônibus e
deliberou encaminhar o autor para reabilitação. Houve a comunicação de tal decisão ao autor. Contudo, o benefício não foi
implantado.

Por conseguinte, assiste razão ao autor no sentido de que não era necessário realizar perícia judicial, dado que a Administração
reconheceu a pretensão que se lhe formulara.
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Toda a questão foi trazida na inicial.

Não obstante isso, o INSS, embora tenha juntado aos autos o teor do laudo de perícia administrativa no qual se reconheceu o direito
do autor, nada referiu sobre o que se afirmou na inicial concretamente, qual seja: o fato de o benefício ter sido deferido mas não
implantado.

A concessão de auxílio-doença no período de 2/1/19 a 11/2/21 demonstra que o autor, em 13/4/21 - data da perícia administrativa - era
segurado.

Pelo exposto, o benefício cessado em 11/2/21 deve ser restabelecido, haja vista o reconhecimento administrativo da incapacidade
parcial e definitiva. E o INSS deve encaminhar o autor para reabilitação, nos termos do que decidiu o setor pericial do MPAS.

4.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA
NB 6261619690 desde sua cessação (desde 11/2/21) e a INSS  proceder ao encaminhamento do segurado para análise administrativa
de elegibilidade à reabilitação profissional, em vista do que consta na perícia administrativa realizada no dia 13/4/21.

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE O CEABDJ para implantar o benefício em 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR  PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723036v4 e do código CRC b2cd915b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003940-72.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARMEM ADRIANA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 30/10/66
Trabalho/Atividade habitual EV. 7-OUT3: "CTPS: EMPREGADA DOMÉSTICA VINCULADA ATÉ 25/06/2020 (EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL PRÉVIA COMO COPEIRA, SERVENTE E DOMÉSTICA EM CTPS APRESENTADA).
DECLARA-SE FAXINEIRA DIARISTA AUTÔNOMA,"

Escolaridade 7ª série
Doença e/ou lesão S525  - Fratura da extremidade distal do rádio

2. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Vale destacar, que às enfermidades do Recorrente (FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO S52.5)
são totalmente incapacitantes, e obstruem sua participação nas atividades laborais, visto que o Recorrente trabalha
habitualmente como servente, profissão que exige integridade física completa.

• S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO: A extremidade no sentido do punho é chamada de extremidade distal.
Fraturas do rádio distal ocorrem quando a área do rádio próxima ao punho se quebra. As fraturas distais do rádio são muito comuns. 

Na verdade, o rádio é o osso do membro superior fraturado com mais frequência. A doença incapacitante apontada
implica na incapacidade temporária laborativa para o trabalho que habitualmente desempenhava, o que não foi
devidamente respondido pelo perito. ..."

3.  A irresignação recursal é genérica.

Não se aponta, no recurso, nenhum elemento de prova com base no qual se possa excluir a conclusão do laudo pericial.

O laudo pericial está suficientemente motivado. Excluiu a configuração de incapacidade laborativa.

4. O autor recebeu benefício de 11/1/21 a 1/2/21.

O único laudo de médico assistente que há está em ev.1-6, lavrado em 1/2/21, e aponta necessidade de afastamento por 60 dias; ou
seja: até cerca de 1/4/21.

O perito do juízo consignou que o acidente ocorreu em 17/10/20 e a incapacidade se estendeu por 120 dias. Ou seja: até cerca de
17/2/21. Contudo, a perícia deu-se em 29/9/21, cerca de 8 meses após o término da estimativa de incapacidade.

A perícia administrativa ocorrida em 9/2/21 fixou DCB em 1/2/21 tendo em vista exame de raio x que demonstrava consolidação da
fratura. Está adequadamente fundamentada.

Logo, não há razão para reformar  a sentença.

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001718618v3 e do código CRC 955bbaf6. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005485-29.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SALVADORA NUNES FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 17/10/58
Trabalho/Atividade habitual CATADORA DE DESCARTÁVEIS
Escolaridade  
Doença e/ou lesão CIDs  M54 ,   M15  ,  I51 e   I10

2.  A razão de decidir é que, na DII, a autora não ostentava a qualidade de segurada:

"... No evento 27, o INSS alega que, na data do início da incapacidade fixada, a parte autora não detinha qualidade de
segurada junto ao RGPS, uma vez que após o último vínculo empregatício em 07/2016, a demandante não verteu
contribuições ao RGPS.

Analisando o dossiê previdenciário juntado aos autos (Evento 10, OUT2), constato que, de fato, após a competência
refente a 07/2016, a autora não voltou a contribuir ao RGPS, mantendo a qualidade de segurada até 15/09/2017, ante o
hiato de mais de 12 meses sem contribuição. Para readquirir a qualidade de segurado, a autora deveria voltar a
contribuir sem atraso, o que não foi feito.

Ressalto que a parte autora não faz jus a extensão do período de graça previsto no artigo 15, parágrafo 1º da Lei
8.213/1991, bem como não há nos autos qualquer início de prova material para que fosse comprovado os requisitos do
previstos no parágrafo 2º do mesmo diploma legal.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a parte autora não possuía a qualidade de segurada da Previdência Social na
data do início da incapacidade fixada, não fazendo jus à concessão do benefício pleiteado. ..."

3. O recurso afirma que a parte teria direito à prorrogação do período de graça por situação de desemprego involuntário. No recurso, a
parte autora aduziu o que segue:

"... Da análise do artigo 15, § 2º da Lei 8.213/91, observa-se que a lei é cristalina ao estabelecer que o prazo da
qualidade de segurado seja acrescido de “12 (doze) meses para o segurado desempregado”, não fazendo qualquer
referência à necessidade do desemprego serinvoluntário (ou seja qual for o motivo de seu acontecimento)! 

Neste ínterim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida a prorrogação do “período de graça” ao segurado
que, ressalvado eventual trabalho esporádico, não exerceu atividade remunerada. ...

Diante do dispositivo legal, juntamente com entendimento jurisprudencial acima, tem-se que, para a prorrogação do
prazo da qualidade de segurado, é PRESCINDÍVEL que o desemprego seja involuntário. Aliás, tem-se que é suficiente,
para tanto, que o segurado apenas demonstre que não exerceu atividade remunerada, formal ou informal. 

Nesta senda, cumpre salientar que a E. Julgadora reconhece que a parte Autora não desenvolveu atividades laborativas
(formais ou informais) e, mesmo assim, deixou de aplicar a norma constante no art. 15, § 2º da Lei 8.213/91.  ..."

É equivocada a alegação de que seria "prescindível que o desemprego seja involuntário"; como também é equivocado defender que
"...é suficiente, para tanto, que o segurado apenas demonstre que não exerceu atividade remunerada, formal ou informal."

O requisito legal da prorrogação é a situação de desemprego involuntário.

Tal situação deve ser comprovada. Não foi.
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A perita fixou DII em 27/9/17. Inexistindo qualidade de segurada nesta data, a única possibilidade de procedência do pedido seria
fixando-se a DII em data anterior, na qual a autora ainda ostentava a condiçaõ de segurada. Contudo, no recurso não há argumentação
nesse sentido. 

Não há como prover o recurso para reformar a sentença.

4. Formulou-se pedido subsidiário, qual seja:

Sucessivamente, caso ainda persistam duvidas, requer a designação de audiência com oitiva de testemunhas, para
efetivamente demonstrar a condição de desemprego involuntário da autora.

Tal pedido deve ser acolhido. Não vejo tarifar prova e excluir a possibilidade de a autora produzir prova sobre se estava desempregada
voluntária ou involuntariamente durante o período de graça.

5.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual ANULO a  sentença, a fim de que se faculte à autora
produzir prova de situaçaõ de desemprego involuntário quando do período de carência.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001721358v5 e do código CRC 1aaac55d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000910-41.2021.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANDREIA MARIA PEREIRA GIROLLA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-
doença à parte autora, (NB 6293856159) desde a cessação,...".

Em seu recurso, o INSS alegou que não havia razão hábil para que o juízo a quo retrocedesse a DIB até a DCB do último benefício,
como fez a sentença; e que na DII fixada pelo perito judicial (5/7/21) a autora já havia perdido a qualidade de segurada.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 8/6/77
Trabalho/Atividade habitual Autônoma
Escolaridade  Ensino médio completo
Doença e/ou lesão Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão (CID F31.7).

2.   A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 29/8/19 a 6/4/2020.

Na perícia realizada neste feito, a perita fixou a DII em 5/7/21, apontando elemento de prova concreto para esse escopo. Eis
a resposta:

d) A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade
habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

R: a) Sim;

 b) Baseado na anamnese, exame físico e segundo ultimo laudo médico 05/07/2021 – Dr Giovani S. Coser (CRM
10.561) trazido pela periciada.

Como não houve recolhimento após a DCB ocorrida em 6/4/20; e considerando que a autora não era empregada (era conrtribuinte
individual) e não tem mais de 120 contribuições, caso a DII seja fixada tal qual asseverou o laudo (5/7/21), houve, de fato, perda da
qualidade de segurada em data anterior a essa DII.

A sentença houve por retroceder a DII, com base na seguinte fundamentação:

"... Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a parte autora é portadora de Transtorno afetivo bipolar,
atualmente em remissão, que a incapacita de forma total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais desde
05/07/2021.

Ocorre que a análise dos autos revela que o INSS reconheceu a incapacidade da parte autora entre 29/08/2019 e 06/04/2020 (Evento 9,
OUT3) pelos mesmo motivo reconhecido na perícia judicial, motivo pelo qual há a possibilidade de se reconhecer que a autora permaneceu
incapaz desde então, fixando a DII em 29/08/2019, conforme o próprio INSS.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais
requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

O CNIS juntado revela a concessão de auxílio-doença entre 29/08/2019 e 06/04/2020, o que permite reconhecer o preenchimento de todos os
requisitos na DII informada pelo perito.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Dispositivo

 Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
condenando o INSS a:
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 a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, (NB 6293856159) desde a cessação, com DIP na presente.

3. Não vejo como retroceder a DII em data anterior à apontada pela perita.

Após a DCB ocorrida em 6/4/20 e antes da DII fixada pela perita judicial (5/7/21), a autora submeteu-se a uma nova perícia
administrativa em 4/2/21, cujo resultado foi o seguinte (ev.9-out3):

HISTÓRICO: ADMINISTRADORA DE EMPRESA MARMORE E GRANITOS AX1 , 43 ANOS . BI ATE 06/04/20 . >
CNH 05112686906 EMITIDA 09/10/20 CAT AB . REFERE DEPRESSAO , QUE TEM FRAQUEZA , "CABEÇA OCA "
,,, QUE NAO CONSEGUE TRABALHAR . APRESENTA LAUDO D E DR GIOVANI COSER DE 13/01/21 EM TTO
DESDE 26/10/11 QUADRO DEPRESSIVO CID F 32,2 COM CID F 31,0 EM TTO MEDICAMENTOSO DE FORMA
REGULAR E CONTINUA EM USO D E LITIO, VENLAFAXINA , AC VALPROICO E ALPRAZOLAM SOLICITO 180
DIAS .

EXAME FÍSICO: LUCIDA E ORIENTADA NO TEMPO E ESPAÇO, ATENTA AO MEIO E MEUS
QUESTIONAMENTOS, SOLÍCITA A ABORDAGEM , DISCURSO CLARO , COERENTE NAO APRESENTANDO
LATENCIA DE RESPOSTA ,VESTES ADEQUADAS ,HIGIENE CORPORAL ESTA PRESERVADA , PA 110X80 MMHG,
FC 76 BPM , NAO APRESENTA TREMORES , SEM DELIRIOS, SEM ALUCINACOES, SEM ALTERACOES DE
HUMOR , SEM DEFICITS COGNITIVOS .

CONSIDERAÇÕES: APTA , CNH RENOVADA RECENTE , EXAME FISICO MENTAL SEM ALTERACIOES QUE
INDIQUE INCAPACIDADE . QUADRO ESTABILIZADO , SEM COMPROVAR IDAS A PS PSIQUIATRICO OU
INTERNACOES .

RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

Tal perícia está devidamente fundamentada.

Ela demonstra forte indício de que a autora, em 4/2/21, estava apta.

Por outro lado, tal perícia administrativa não está em contradiçaõ com a perícia judicial, visto que esta somente fixou incapaciadade
em 5/7/21.

Logo, não vejo viabilidade em retroceder a DII, tal qual fez a sentença. Adoto a DII fixada pela perita, quando a autora não mais era
segurada.

O recurso deve ser provido.

4. Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

REVOGO A ANTECIPAÇAÕ DE TUTELA. Intime-se a CEABDJ para cessar o pagamento do benefício.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723394v5 e do código CRC a2483fc3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027924-03.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUIZ HELENO BEATO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade, visto que a incapacidade, embora detectada, é preexistente à filiação do autor no RGPS.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"...   Inicialmente, importa frisar as condições sociais do Autor, que é uma pessoa humilde, de idade avançada, residente
em moradia bastante simples e com baixíssimo grau de escolaridade. 

O autor foi submetido a perícia médica judicial que atestou a INCAPACIDADE DEFINITIVA DO AUTOR.

Constata ainda que o Autor não possui aptidão física e mental para exercer sua atividade habitual, bem como relata as
limitações funcionais sofridas pelo mesmo e o risco de agravamento do quadro clínico, caso continue exercendo a
atividade habitual.

Observe-se que mesmo com as dificuldades trazidas pela redução auditiva que fora submetido ao nascer, o Autor
conseguiu exercer algumas atividades laborativas no período entre 2007 a 2020. 

Contudo, ao longo dos anos, com a progressão da doença, restando comprovada a perda auditiva total, o Autor se
encontra incapacitado de realizar qualquer atividade laboral que necessite de atenção, de compreensão, dentre outras, em
razão de sua enfermidade, com sequelas definitivas. O próprio Perito afirmou que o Autor possui dificuldades de exercer
atividades que necessitem de atenção auditiva, dificuldade de comunicação. 

Não podemos ignorar ainda, as diversas barreiras enfrentadas pelo Autor, impossibilitando sua participação de forma
plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Sabe-se que o Autor sempre exerceu atividades laborativas que requeriam esforço físico e trabalho braçal, tendo como
sua função de Auxiliar de Produção, com 48 anos, baixíssimo grau de escolaridade e residente em bairro humilde. ..."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  Em que pese a alegação en passant do autor de que "ao longo dos anos, com a progressão da doença, restando
comprovada a perda auditiva total", o que se depreende do conjunto probatório dos autos é que a condição do autor já
era grave antes mesmo de seu ingresso no RGPS.

Nos exames administrativos de 24/09/2008 e 23/12/2008 o autor já se qualificava como "SURDO- MUDO" (documento
3 do evento 14). Além disso, no exame admissional realizado em 11/07/2019 para a função de auxiliar de produção (fl.
2 do documento 9 do evento 1) já constava "Perda Profunda Neurossensorial" e Perda da Audição em ambos os
ouvidos. Portanto, não há nos autos nenhum indício de que a incapacidade decorra de agravamento da doença (art.
373, I, CPC).

Assim, acato a conclusão do laudo médico judicial por entender que, além de estar em consonância com o conjunto
probatório formado nos autos, foi realizado de forma regular e com profissional com capacidade técnica para apreciar
as patologias apresentadas, não existindo nos autos fundamentos que possam refutá-lo.

Desse modo, assiste razão à Autarquia ao defender a improcedência dos pedidos ante a constatação de preexistência da
incapacidade ao ingresso no RGPS e a vedação expressa no art. 59, §1º, da Lei de Benefícios.

Logo, ainda que esteja incapacitado para a atividade habitual, inviável a concessão do benefício postulado, nada
restando ao Juízo senão afastar a pretensão autoral.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.
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É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 12/1/73
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de produção
Escolaridade 5ª série
Doença e/ou lesão ev. 16  -  "o periciando apresenta surdo mudez"

2.  O perito detectou que o autor apresenta surdez desde o nascimento. Afirmou que há incapacidade para a função de auxiliar de
produção. 

A limitação que o autor sofre decorre da "Dificuldade em atividades que necessitem de atenção auditiva, dificuldade de comunicação"
(ev. 16, n. 8).

A incapacidade multiprofissional detectada, portanto, decorre da surdez de que o autor padece desde o nascimento. Não houve
agravamento. Há incapacidade preexistente no que refere a essa patologia. O autor pode obter proteção do seguro social em
decorrência de outras patologias, mas não em decorrência da surdez.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723441v2 e do código CRC 3b5832aa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017899-28.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELIA VIEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"...  O laudo médico pericial produzido nos autos (evento 17) NÃO considerou todas as provas juntadas ao processo,
nem mesmo analisou a possibilidade de dificuldades de exercer a profissão devido à patologia incapacitante, bem como
o fato da Recorrente laborar com atividade exclusivamente braçal, tendo como profissão a de COSTUREIRA,
destacando que nestes casos existe a possibilidade de agravo do quadro clínico. 

Cabe frisar que os quesitos apresentados buscam uma melhor resolução do laudo para que este seja conclusivo a
indicar detalhadamente a moléstia incapacitante, bem como as intempéries enfrentadas pelo cargo de COSTUREIRA
que não foram devidamente detalhados, tendo em vista a conclusão obtida pelo perito. Sendo assim, tratando-se de
pleito quanto à incapacidade, não é crível supor que a recorrente tenha recuperado sua saúde física, apresentando, na
realidade, piora, apesar dos tratamentos clínicos e medicamentosos. Insta ressaltar que a Recorrente é pessoa com
idade avançada, encontra-se acometida de doença incapacitante que a impossibilita de exercer atividades
remuneratórias a fim de promover seu sustento, baixíssimo grau de escolaridade, sempre laborou com serviços braçais,
e reside em bairro periférico sem qualquer infraestrutura. Ademais, o juízo ignorou a real função da perícia judicial,
baseando-se sua decisão somente no laudo cerceando o direito da recorrente de comprovar sua incapacidade
provocada pela moléstia que te acomete.  ...

Aliado a isso, observe-se que o Julgador deve analisar os argumentos lançados quando do julgamento do feito,
sobretudo considerando o disposto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, os laudos e documentos
particulares apresentados devem ser abarcados, logo a conclusão do expert desta demanda deve ser afastada. Ressalta-
se, que já foram esgotadas todas as possibilidades de recuperação através de procedimentos clínicos, sem êxito, com
limitação de movimentos CONSTATADAS e OMITIDAS em perícia médica, o que através desta, entre outros fatores
como a idade e grau de instrução, resta inteiramente prejudicada a possibilidade de reabilitação.  ..."

É o relatório.

VOTO

2.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 1/8/66
Trabalho/Atividade habitual costureira
Escolaridade 8ª série
Doença e/ou lesão EV. 17 -  "a pericianda apresenta perda auditiva do tipo mista profunda em ouvido direito e moderadamente

severa em ouvido esquerdo." 

3. A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez
com renda majorada em 25% por necessidade de assistente permanente de terceiros, ou auxílio-acidente.

O requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária NB 31/635.053.785-1, formulado em 14/5/2021,
foi indeferido porque a perícia médica administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 1,
INDEFERIMENTO8).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou perda auditiva do tipo mista profunda
em ouvido direito e moderadamente severa em ouvido esquerdo (quesito 4, evento 17). Afirmou que a autora possui
aptidão para exercer a atividade habitual de costureira (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o
trabalho.
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A autora impugnou o laudo pericial (evento 25). Alegou que:

(...)

Não há controvérsia ou contradição no laudo pericial. Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, não basta ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado
alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

A autora alegou que:

A autora não exibiu nenhum laudo médico nos autos. O laudo do exame de audiograma datado de 8/2/2021 limita-se a
descrever o diagnóstico da autora (evento 1, LAUDO7). Esse exame não atesta conclusivamente que o quadro clínico
registrado incapacita a autora para o trabalho.

A autora alegou que:

Só é indispensável a análise das condições pessoais do segurado quando houver sido reconhecida incapacidade parcial
para o trabalho. De acordo com a Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é obrigado a
analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual”.

A autora alegou que:

O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é apenas seu auxiliar na apuração da matéria fática que
exija conhecimentos técnicos. Todavia, não é menos verdade que somente poderá ser proferida decisão contrária à
manifestação técnica do expert se, nos autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal
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entendimento. Na falta de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões do expert, deve-se prestigiar a
conclusão da prova técnica.

A autora formulou quesitos complementares (evento 26). Em laudo complementar, o perito respondeu (evento 31):

1. Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, este Dr. Perito se considera apto a
analisar todas as patologias diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? 

R: Sim. 

2. Na hipótese de entender que “não” ao quesito anterior, de qual campo de atuação médica seria indicada a realização de perícia? 

R: ----. 

3. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução nº 1.488/98 do CFM, diga o Perito Judicial se
a Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que a Pericianda não apresenta qualquer limitação
funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de costureira em período anterior ao requerimento administrativo
elaborado em 14/05/2021? 

R: Sim. Não. 

4. A afirmação trazida no laudo pericial, em que se baseou o Sr. Perito para afirmar que a doença da Autora está controlada? 

R: Anamnese, exame físico, laudo médico e história natural da doença. 

5. Qual o grau de dificuldade encontrado pela Autora para se comunicar com as demais pessoas? Ela consegue ter compreensão das
palavras sem que a pessoa precise levantar o tom das palavras? Consegue fazer leitura labial? 

R: Discreta. Sim. Sim. 

6. Com base nas patologias apresentadas pela Autora, quais são as maiores dificuldades/limitações enfrentadas na execução de suas
atividades laborais e habituais? Consegue exercer seu labor sem dificuldade? Consegue exercer suas atividades diárias em igualdade
com as demais pessoas que não possuem a mesma patologia? 

R: Não há limitação no momento. Sim. Sim.

7. É possível afirmar, COM TODA A CERTEZA, que a perda auditiva da Autora não traz qualquer incapacidade ou redução de sua
capacidade laborativa?

R: Sim para a atividade de costureira. 

8. É possível afirmar, COM TODA A CERTEZA, que mesmo com a perda auditiva a que está acometida, a Autora, com 55 anos de
idade, desempenha TODAS as atividades laborais que desempenharia se não tivesse qualquer perda auditiva? 

R: Sim para a atividade de costureira. 

9. Qual a data estimada para o início da Incapacidade da Autora? 

R: Não há incapacidade laborativa.

A autora impugnou o laudo complementar (evento 38). O perito negou a existência de limitação funcional e confirmou
a aptidão da autora para o trabalho. Não há motivos para duvidar da conclusão do laudo complementar.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por incapacidade (seja auxílio-
doença ou aposentadoria por  invalidez), qual seja, a prova da incapacidade para o trabalho.

A autora não tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por invalidez previsto no art. 45
da Lei nº 8.213/91, porque essa vantagem só pode ser deferida aos beneficiários de aposentadoria por invalidez
e porque o perito negou a necessidade de assistência permanente de terceiros (quesito 17).

A autora também formulou pedido de concessão de auxílio-acidente. Essa espécie de benefício só é devida quando
a redução da capacidade para o trabalho decorre de acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91 com a redação atribuída pela
Lei nº 9.528/97).

De acordo com o art. 30, parágrafo único, do Decreto nº 3.048/99, “entende-se como acidente de qualquer natureza ou
causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da
capacidade laborativa”.

“Deve-se ter em mente o preenchimento dos requisitos necessários ao benefício, e o primeiro deles é o acidente (e não a
doença). Assim, se o segurado é acometido de doença, mesmo sequelado com redução da capacidade laborativa, não
fará jus ao benefício. A única ressalva é justamente a doença relacionada ao trabalho, que é equiparada, para fins
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legais, a acidente do trabalho (art. 20 da Lei nº 8.213/91)” (Ibrahim, Fábio Zambitte, Curso de Direito Previdenciário,
15.ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 691).

Sendo a queixa de limitação de que sofre a autora decorrente de doença, mas não de acidente (associado a trauma ou
exposição a agentes exógenos), é indevida a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

4.   O recurso não aponta, de forma concreta, qualquer elemento de prova com base no qual se possa excluir a conclusão do perito do
juízo, que foi acatada pela sentença.

A inicial não carreou nenhum laudo de médico assistente. Há apenas laudo de  médico otorrinolaringologista que se referiu a um
exame complementar, qual seja, um audiograma.

Logo, não há elemento de prova com base no qual se possa excluir a conclusão do perito do juízo.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723447v2 e do código CRC d13223e0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5030684-56.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TIAGO REIS ARMANI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1.   A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"...  A nosso sentir, a audição do autor indica a prova mais benéfica e protetiva ao recorrente, razão pela qual compreende-se que impedir ou
frustrar o amparo junto ao órgão previdenciário, diante de provas contundentes de impossibilidade física e intelectual de exercer atividades
laborativas, corresponde a proteção deficiente do bem jurídico tutelado, e determina que os Estados adotem um sistema de recurso efetivo à
disposição daqueles que alegam ter seus direitos violados, garantindo todos os remédios efetivos para a proteção dos direitos contemplados
na Constituição. 

Data Vênia, a sentença que não expõe, com clareza, os fundamentos em que se analisaram as questões de fato e de direito envolvidas pelo
conjunto probatório, poderá ser anulada. As partes têm direito à entrega da prestação jurisdicional de forma completa e, tanto, quanto
possível convincente. No presente caso, houve cerceamento de defesa, porque o Recorrente/Autor foi impedido de produzir prova que a ele
compete e, depois, tem contra si uma decisão fundamentada justamente nessa falta de prova. 

Ao indeferir pedido de audição do Recorrente/autor, o juízo, obstruiu o requerente da possibilidade processual de fazer a prova, constituindo-
se em cerceio de defesa, afinal, a decisão final lhe é contraria, justamente nesse fundamento.  

(...) 

O Recorrente trouxe todas as provas cabíveis para o processo, em busca de comprovar materialmente sua incapacidade para o trabalho,
provas essas, inclusive, que foram bem expostas e que realmente comprova sua inteira inaptidão para toda e qualquer atividade laborativa,
porém, não teve observância no julgamento pelo juízo a quo. Em nenhum momento o Magistrado ouviu o recorrente, fato que provaria que
realmente não tem ele capacidade para laborar, o que também de forma legal o ônus de prova ser colocado em ambas as partes, em busca da
verdade real dos fatos. 

Diante do exposto, fica expressa o cerceamento de defesa, de uma importante prova arguida e não deferida pelo juízo a quo. Ainda, no mesmo
sentido, são lícitas, em geral, todas as condições que a lei não vedar expressamente, daí não havendo outro entendimento para o caso em
questão, deve a sentença atacada ser REFORMADA termos do pedido contido na inicial. 

Caso houvesse incerteza pelo juízo, PODER-SE-IA ABRIR PAUTA DE AUDIÊNCIA PARA MAIORES DILAÇÕES PROBATÓRIAS, A FIM DE
GARANTIR A BUSCA DE VERDADE REAL, o que não foi feito, podendo-se gerar a nulidade da sentença, em virtude da ausência da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal. Não traria prejuízo nenhum ao processo a audição do Recorrente, poderia ter sido aberta
a instrução processual para a colheita de maiores provas. O que não o fez, gerando esse empecilho na análise do mérito. Pede-se, ainda, se
necessário, abertura de instrução processual para a instrução processual que não houve, cerceamento de ampla defesa, contraditório e
devido processo legal, ante a certeza de que o Recorrente não tem a mínima condição de laborar, se não preferir esse Juízo, reformar a
sentença para deferir os pedidos insertos na exordial. 

Por todo o exposto, renovando mais uma vez, vênia requer o Recorrente que esse d. Juízo conheça do presente RECURSO, que deverá ser
recebido e provido, para que, enfrentando os pontos expressamente apontados, complementando a prestação jurisdicional na forma requerida,
pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.

2.  A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"... A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Porém,
realizadas duas perícias judiciais, a parte autora fora declarada capaz:

6. A pessoa examinada tem aptidão para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições
normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? Sim. No momento, apresenta-se vigil, orientado auto e
alocronopsiquicamente, pensamento de curso normal, lógico-formal, sem restrição de conteúdo, sem alteração de sensopercepção,
sem atividade delirante, afeto móvel e congruente com o humor, sem alteração em memória imediata/recente/remota, com prejuízo
cognitivo bastante discreto, o que não impede nem impediu o exercício da atividade habitual. 

7. A pessoa examinada corre risco de acidentes se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? Não. No momento, apresenta-
se vigil, orientado auto e alocronopsiquicamente, pensamento de curso normal, lógico-formal, sem restrição de conteúdo, sem
alteração de sensopercepção, sem atividade delirante, afeto móvel e congruente com o humor, sem alteração em memória
imediata/recente/remota, com prejuízo cognitivo bastante discreto, o que não impede nem impediu o exercício da atividade habitual.
Ressonância magnética do crânio de 06/08/2012 normal e Eletroencefalograma de 11/05/2009 normal. (médico psiquiatra, em
16/03/2021, ev.26)
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7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada,
em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? Sim. Apesar do diagnóstico, não existem
limitações funcionais ao exercício de atividades cognitivamente menos complexas. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode
andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) Não existem limitações funcionais.( médico neurologista, em
16/09/2021, ev.50)

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames médicos particulares que a
confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal
fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois
o atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de
opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral,
enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do feito, sem, contudo,
vincular o juiz, o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos para sua convicção, tais como os laudos e
exames médicos particulares, a situação e características pessoais da parte autora (função, idade, grau de
escolaridade, inserção socioeconômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da
realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

É o relatório.

VOTO

3.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 26/11/89
Trabalho/Atividade habitual Embalador.
Escolaridade Ensino médio completo
Doença e/ou lesão CID F70 Retardo mental leve

4.   O autor porta retardo mental desde o nascimento.

A inicial afirma que teria havido agravamento (pág.7).

Houve duas perícias judiciais, realizadas por médicos especialistas em psiquiatria e neurologia. 

Ambos detectaram o retardo mental e afirmaram inexistir incapacidade para a atividade habitual declarada.

Os laudos estão devidamente fundamentados.

Não vejo como excluir a conclusão dos peritos a partir do laudo de psicóloga apresentado com a inicial (ev.1-anexo2, págs.2/9). 

Há apenas um laudo de psiquiatra que, após considerar que o déficit cognitivo "compromete a realização das funções executivas ...
comprometendo suas atividades de trabalho"; e soolicitou "avaliação de perícia" para fins de "indicaçaõ de benefício" (ev.1-anexo2,
pag. 19).

Ocorre que o autor porta tal deficit cogntivo desde o nascimento; e não havendo qualquer indicaçaõ de agravamento do mesmo - o
perito psiquiatra afirmou que a situação é a mesma desde a infância (cf. ev. 26, n. 3) -, não há proteção do seguro social quanto ao
mesmo, visto que já se filiou portando tal limitação.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5.      Conclusão.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723681v4 e do código CRC bd46e6c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000072-95.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILETI VIEIRA JUNCA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... conceder auxílio-doença à parte autora a partir
do requerimento administrativo em 16/07/2019 (Evento 1, ANEXO7) , mantendo-se o pagamento do benefício pelo menos até o prazo
de 45 dias, contados da implantação do benefício,..."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

"... A r. sentença do juízo a quo, acolhendo integralmente a pretensão autoral, condenou o Recorrente a implantar beneficio em favor da parte
autora, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MESMO TERIA A SUA QUALIDADE DE SEGURADO POR MAIS 24 MESES MESMO
SEM CONTRIBUIR POIS POSSUIA MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES.

Tal entendimento por mais digno que seja, no entanto, não deve prosperar, como a seguir será exposto.  (...) 

            O segurado falecido não podia ter sua qualidade de segurado dilatada POIS SUAS 120 CONTRIBUIÇÕES NÃO ERAM
ININTERRUPTAS, , COMO DETERMINADO POR LEI:   (...) 

1. as contribuições da parte autora possuem diversas interrupções sem que haja 120 seguidas;

2. Observando o laudo do INSS e o laudo judicial vê-se claramente que a incapacidade da parte autora é oriunda de 02/2019;

3.conforme extratos do CNIS já anexados aos autos, a autora esteve inscrita no RGPS até 31/12/2015, tendo mantido a qualidade de
segurado até 15/02/2017, nos termos do art. 15 da Lei 8.213/91;

4., na DII fixada pelo perito judicial, a autora não possuía qualidade de segurado do RGPS.  ..."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 30/12/67
Trabalho/Atividade habitual AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade ENSINO SUPERIOR COMPLETO (ADMINISTRAÇÃO)
 
 
Doença e/ou lesão

ev. 20 - "A autora apresenta histórico de neoplasia maligna de cólon (CID-10 C18.9)
diagnosticada em Fevereiro de 2019, tendo sido submetida à abordagem cirúrgica
seguida de quimioterapia adjuvante até Agosto de 2019. Em Dezembro de 2019,
realizou a reversão cirúrgica da ostomia. Evoluiu com recidiva da lesão e presença
de metástase hepática, mantendo-se atualmente, em quimioterapia adjuvante."

2.   O juízo a quo aplicou duas causas de prorrogação do período de graça, de modo que, quando da DII fixada no laudo, concluiu que
a autora ainda possuía qualidade de segurada.

No recurso o INSS alega que o segurado "... não podia ter sua qualidade de segurado dilatada pois suas 120 contribuições não eram
ininterruptas, , como determinado por lei"

Não há óbice legal a que haja interrupção nas contribuições para obter-se a prorrogação do período de graça. O óbice à aquisição de
tal direito é se, havendo interrupção, que a mesma acarrete perda da qualidade de segurado.

Contei 11 anos e 8 meses de contribuição (cerca de 140 contribuições) entre 12/2001 e 12/2015. 

Houve interrupões. 

O recurso não aponta, de forma concreta, se se teria dado perda da qualidade de segurado entre elas. 
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Afastar tal causa de prorrogação - que foi outorgada na sentena - é inviável no caso, visto que o recurso não demonstrou que houvera,
entre as interrupções, perda da qualidade de segurado antes que a autora atingisse as 120 contribuições necessárias à aquisição do
direito à prorrogação do período de graça.

Pelo exposto, mantenho a sentença.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723738v3 e do código CRC a11472a0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003192-77.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE LUCIO GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 10/10/55
Trabalho/Atividade habitual pedreiro
Escolaridade  
Doença e/ou lesão Artrose acromioclavicular nos ombros (CID M19), osteofitos retropatelares nos joelhos (CID M23) e gonartrose

nos joelhos (CID M17).

2.   O autor recebeu auxílio-doença de 05/10/2015 a 19/02/2016.

A petição inicial pretende o restabelecimento desse benefício.

A ação foi proposta em 29/10/20, mais de 4 anos após a cessação.

A perícia judicial (Evento 21) constatou que a parte autora possui incapacidade total e temporária e fixou a data de início da
incapacidade na data do ato pericial, ou seja, em 25/11/2020; estimou prazo de recuperação de 03 (três) meses a contar do ato pericial.

Ou seja: haveria incapacidade de 25/11/20 a 25/2/21.

Ocorre que a sentença detectou que, na DII fixada, não havia qualidade de segurado, verbis:

".., Como dito alhures, o benefício por incapacidade anterior foi cessado em 19/02/2016 e, a maioria dos laudos e
exames radiológicos acostados aos autos são datados de 2016.

Entre a data da cessão do benefício e a propositura da ação (29/10/2020) transcorreu lapso temporal significativo de
mais de 04 (quatro) anos, não tendo a parte autora juntado laudos e exames referentes a abranger todo esse período, de
modo que comprovasse que durante todo esse tempo seu estado de incapacidade teria permanecido inalterado.  

Assim, entendo correta a conclusão do laudo médico pericial de fixar o início da incapacidade na data da realização da
perícia, em 25/11/2020.

Quanto aos requisitos da carência e qualidade de segurado, estes devem estar preenchidos na data de início da
incapacidade (TRF-4 - AC: 50201042220184049999 5020104-22.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO
SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEXTA TURMA). 

In casu, observo que o início da inaptidão laboral da parte demandante fixada ocorreu mais de 12 meses após o
cancelamento do último benefício por incapacidade a ela outorgado, tendo também sido sua última contribuição
realizada em 31/05/2017, de modo que, mesmo computando o período de graça se chegaria ao limite de maio de 2018,
de modo que o limite máximo para pagamento da referida competência seria 15/07/2018, não tendo ocorrido qualquer
recolhimento posterior e não atendendo, portanto, ao art. 13, inc. II, do Dec. nº 3.048/99 e ao artigo 25, inciso I, da Lei
8213/91. Inexistindo a qualidade de segurado na DII, não  há como acolher a pretensão autoral.  ..."

A argumentação recusal é de que haveria incapacidade desde a DCB, em fevereiro de 2016. Para demontrá-lo, apontou os seguintes
documentos médicos:

RADIOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E JOELHOS (datado de 25/08/2014 – evento 1, EXMMED7, página 2)             
               RESULTADO Esclerose e artrose no Ombro Direito Artrose nos joelhos Página 8 de 15 
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RADIOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E JOELHO ESQUERDO (datado de 26/09/2016 – evento 13, EXMMED5,
página 1) RESULTADO Esclerose e artrose no Ombro Direito Artrose no joelho esquerdo 

RAIO-X DOS OMBROS (datado de 30/07/2018 – evento 1, EXMMED7, página 1)                                                             
       RESULTADO Artrose no Ombro Direito 

PRONTUÁRIO MÉDICO (datado de 23/08/2018 – evento 13, PRONT4, página 2)                                                             
      RESULTADO Diagnóstico e tratamento de osteoartrose 

RAIO-X DO OMBRO DIREITO (datado de 13/11/2019 – evento 13, PRONT2, página 3)                                                   
         RESULTADO Fratura do úmero Alterações degenerativas 

ENCAMINHAMENTO À ESPECIALIDADE ORTOPÉDICA (datado de 19/11/2019 – evento 13, PRONT4, página 5)     
                 RESULTADO Fratura do úmero

3. Percebe-se dos 2 últimos documentos que houve uma fratura de úmero em novembro de 2019, a qual nenhuma relação tem com o
quadro de patologia de ombro existente quando do deferimento do benfício entre 10/2015 e 02/2016. Ao que parece, tal fato novo
sequer foi levado ao conhecimento do INSS.

Quanto aos outros quatro documentos, não se cuidam de laudos médicos. Ou são laudos de exames complementares ou um prontuário
médico. 

Quanto aos laudos de exames complementares, registro que a análise cognitiva do Juízo não incide sobre laudos lavrados sobre
exames complementares; tais exames se destinam ao médico-assistente e ao perito judicial.

Quanto ao prontuário médico, há nele mero registro de um fato, sem qualquer juízo de valor sobre o fato probando (incapacidade
laboral).

Enfim: a perícia detectou 3 meses de incapacidade a partir de 25/11/20 e, ante o quadro probatório apontado pelo recurso, é totalmente
inviável supor - excluindo a conclusão da perita - que a incapacidade, em verdade, se estendia desde fevereiro de 2016. Simplesmente
não há prova com base na qual se possa excluir a conclusão da perícia.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723709v3 e do código CRC 14049fd6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024476-22.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LORIVALDO PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... PORÉM, O REQUERENTE É LAVRADOR (CONFORME O CNIS), E TAMBÉM TINHA UM COMÉRCIO
SIMPLES, MERCADINHO DE BAIRRO, DO QUAL TRABALHAVA SOMENTE COM SUA ESPOSA, NÃO TINHA
FUNCIONÁRIOS. LEVANTAVA PESOS DAS MERCADORIAS E AGACHAVA, POR CONTA DESTES ESFORÇOS
FÍSICOS ENCONTRA-SE MUITO DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES. POIS, SEM CONSEGUIR TRABALHAR,
O COMÉRCIO ESTÁ FECHADO. Como comprovam os documentos abaixo: (...)

Inconformado com a sentença de plano pugna a recorrente em Recurso Inominado outrora aforado por reforma, sob os
fundamentos de tal decisão contrasta com o entendimento dos tribunais pátrios. O RECORRENTE POSSUI DOENÇA
DEGENERATIVA ARTICULAR E DISCAL COM INCAPACIDADE DEFINITIVA CONFORME O LAUDO DO PERITO
JUDICIAL. CONFORME O LAUDO (EVENTO 16), APRESENTADO PELO ILUSTRE PERITO FEDERAL, DR. NILO
LEMOS NETO, COMPROVA QUE O RECORRENTE POSSUI DOENÇA DEGENERATIVA ARTICULAR E DISCAL
COM INCAPACIDADE DEFINITIVA, E QUE NÃO DEVERÁ REALIZAR MOVIMENTOS REPETITIVOS OU COM
CARGA EM COLUNA LOMBAR, INTERFERINDO NA CAPACIDADE DO INDIVÍDUO DE DESEMPENHAR SUAS
FUNÇÕES HABITUAIS. ..."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a cessação com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/634.360.299-6 no período de 19/08/2019 a 26/04/2021 (evento 5, OUT3).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou doença degenerativa articular e discal
lombar (evento 16). Atestou limitação para movimentos repetitivos ou com carga em coluna lombar. Concluiu que há
incapacidade de definitiva para a atividade habitual de lavrador. Considerou viável a reabilitação profissional, por
exemplo, na ocupação de porteiro.

Ao impugnar o laudo pericial, o INSS alegou que "afirmou o perito judicial que a parte autora encontra-se PARCIAL e
permanentemente incapaz para o exercício de suas atividades laborativas habituais como LAVRADOR, podendo
desempenhar atividades laborativas como PORTEIRO. Ocorre que o autor não atuava como LAVRADOR. Nas perícias
administrativas, sempre declarou a atividade de PROPRIETÁRIO DE MERCEARIA". O INSS formulou o seguinte
quesito complementar: "1 - Considerando a constatação de incapacidade PARCIAL e permanente, há incapacidade
acaso se considere a atividade de PROPRIETÁRIO DE MERCEARIA? Justifique" (evento 22). 

O autor foi intimado para se manifestar sobre a petição do evento 22, mas na petição protocolada no evento 28 e não
questionou a alegação de que sua atividade habitual era a de proprietário de mercearia. 

Com efeito, em nenhum momento do processo o autor alegou ser lavrador. O autor mora em Vila Velha, região
metropolitana. Na perícia médica administrativa, tanto em 2019 quanto em 2021, o autor declarou "ser proprietário de
uma pequena empresa, PJ, uma mercearia" (evento 5, OUT4). O laudo pericial judicial incidiu em erro ao pressupor
que o autor era lavrador. Esse erro não compromete a validade do laudo pericial, porque o que importa é que informa
com clareza quais são as limitações funcionais decorrentes da doença do autor. Cabe ao juiz interpretar se
tais limitações funcionais prejudicam a capacidade de exercer a verdadeira atividade habitual, a de proprietário de
mercearia. Por isso, indefiro o quesito complementar proposto pelo INSS no evento 22.

O perito confirmou limitação para movimentos repetitivos ou com carga em coluna lombar. Atestou avançada doença
degenerativa, que contraindica a sobrecarga mecânica. Essas limitações não se presumem incompatíveis com o
exercício da atividade de proprietário de mercearia. Se a atividade empresarial foi formalizada com criação de pessoa
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jurídica (declaração do autor no evento 5, OUT4), presume-se, na falta de objeção do autor (evento 28), que haja
contratação de empregados para executar as tarefas que demandam esforço físico. Para atividades sem esforço físico, o
perito considerou o autor apto para trabalhar.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 2/1/1965
Trabalho/Atividade habitual ev. 1 - desempregado. 

ev. 16 - lavrador 
ev. 32 - proprietário de mercearia

Escolaridade fundamental completo
Doença e/ou lesão ev. 16 - doença degeneratiav articular e discal lombar

2.  A sentença demonstrou, detidamente, a razão pela qual o perito se equivocou ao qualificar o autor como lavrador.

Nas perícias administrativas o autor nunca se declarou lavrador: na do dia 21/8/19, ele disse ao perito do INSS que seria
" PROPRIETÁRIO DE UMA PEQUENA EMPRESA, PJ, UMA MERCEARIA." (ev.5-out4).

A inicial não acostou qualquer prova de trabalho rural; disse que o autor seria desempregado e apontou, como endereço, local situado
na zona urbana de Vila Velha-ES.

Na mesma linha, o autor ajuizou ação anterior, n.º 5026303-39.2019.4.02.5001, na qual se produziu laudo pericial em 4/6/2020 e o
autor declarou-se COMERCIANTE (evento 37, resposta n. 6,  autos n.º 5026303-39.2019.4.02.5001).

Somente agora, nesta nova ação e apenas quando da perícia judicial, o autor declarou ao perito ser lavrador. Registre-se: na petição
inicial desta ação ele nada disse sobre tal função (declarou-se desempregado).

Tal alegação de que o autor seria lavrador encontra apoio apenas em um elemento de prova: há um registro no extrato do CNIS de
segurado especial, de 31/12/2008 a 9/9/2019 (sequencia n. 13, evento 5, procadm13, pág.9); ocorre que esse registro está no meio de
diversos recolhimentos como contribuinte individual, que são anteriores e concomitantes a tal registro. Ora: se o autor recolhia como
contribuinte individual, reside em zona urbana, declarou ser comerciante em processo anterior (em perícia ocorrida em 2020) e ser
proprietário de mercearia ao perito do INSS, presumo ser essa a sua atividade predominante.

Pelo exposto, não vejo como excluir a conclusão do Juízo a quo no sentido de que o autor tem, por atividade habitual, a de
comerciante (proprietário de mercearia); e que não há incapacidade laboral para essa função, visto que o perito do Juízo reputou o
autor incapaz para ser lavrador mas afirmou que ele poderia ser reabilitado para porteiro.

3.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001723749v5 e do código CRC 9374ab02. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000191-18.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AMILTON FONSECA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar AUXÍLIO-DOENÇA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA.
Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

 

É o relatório.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento  
Trabalho/Atividade habitual  
Escolaridade  
Doença e/ou lesão  

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3. 

 

Após a DCB, há apenas os atestados de fls.
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Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de incapacidade laborativa
perdurou após a cessação do benefício.

        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.  Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do
STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Defiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, formulado no
recurso. Custas e honorários pela autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a
exigibilidade das verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA
com DIB em

 e DCB em

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem condenação em honorários advocatícios e
custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5009618-83.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANDREIA LUCIA TRARBACH MOURA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a "...   restabelecer o auxílio-doença NB
31/630.848.656-0 desde a cessação, em 24/1/2021, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até  2/1/2022."

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Realizada perícia a cargo da Dra. Renielly Casagrande Marques – reumatologista, a expert constatou que a
Requerente / Apelante é de fato acometida pelas doenças informadas por via da inicial, e que em decorrência destas
patologias a Requerente / Apelante encontra-se incapaz para o exercício das suas atividades laborais. Ainda, referiu
que a incapacidade impossibilita o desempenho da atividade habitual, não restando claro que essa se estende às
correlatas. Todavia, no que se refere ao caráter da incapacidade, a Perita Judicial afirmou que não é possível precisar
o tempo de recuperação total das doenças. Sugiro afastamento de 6 (seis) meses a contar da data da perícia. Em razão
disso, o N. Julgador decidiu pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a data da sua cessação,
condicionando o novo cancelamento na data indicada por via da Dra. Perita, a saber 2/1/2022. Considerando que é
exatamente esta a situação dos autos, não há qualquer empecilho para a concessão de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ, que afigura-se imperativa. Aliás, o artigo 47 da LBPS prevê a possibilidade de cancelamento do benefício,
em havendo recuperação da capacidade ao trabalho. Por fim, cabe destacar que a Requerente / Apelante preenche os
requisitos genéricos (carência e qualidade de segurada) inerentes ao benefício pretendido, conforme extrato do CNIS.
(...)

Sendo assim, uma vez satisfeitos todos os requisitos para a concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, deve a
sentença ser reformada, nos termos da fundamentação supra. Em razão das tantas impossibilidades da Apelante que
necessita de ajuda para uma série de suas necessidades (higiene pessoal, higiene e limpeza da casa, cozinhar, etc)
requer seja a aposentadoria somada ao percentual de 25%, na forma como determinado em Lei. Subsidiariamente,
porém, em respeito ao princípio da eventualidade, requer a fixação de uma data para cessação do benefício de auxílio-
doença que possibilite à Requerente / Apelante maior e melhor condições de evolução em seu tratamento, o que carece,
dentre outros fatores, de tranquilidade emocional e psicológica, fatores estes que, ante a necessidade de sobrevivência
(que também depende da parte econômica), necessário se faz que o período de concessão do benefício assim possibilite,
razão pelo qual requer seja tal prazo alterado de 6 (seis) para 12 (doze) meses à contar da data da perícia realizada e
constante dos autos de origem – evento de nº 15. ..."

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 23/12/69
Trabalho/Atividade habitual  Fundamental Incompleto (8ª série)
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (8ª série)
Doença e/ou lesão  Artrite Reumatoide.

2.  A autora porta artrite reumatóide.

Tal doença insere-se no campo de estudo da reumatologia.

A perita do Juízo é reumatologista. O laudo está devidamente fundamentado e a perita afirmou que a incapacidade é temporária.

O recurso não aponta qualquer elemento de prova no sentido de que haveria incapacidade definitiva.

Logo, não há como excluir a conclusão da perita.

3.      Conclusão.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001634332v5 e do código CRC 0277c252. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003265-52.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAIRE SENADOR DE ROMA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que o condenou
a conceder à autora o benefício de Auxílio Reclusão (NB 191.256.699-8), desde a data da efetiva prisão da segurada, em 19/07/2018,
até a data da soltura, em 25/04/2020.

Alega o recorrente que, conforme art. 119 da Lei 8.213/91, o auxílio-reclusão é devido apenas durante o período em que o segurado
estiver recolhido à prisão sob regime fechado, contudo, na presente hipótese, quando foi efetuado o requerimento administrativo a
mãe da parte autora já havia sido solta. Assim, considerando o alvará de soltura que consta no Evento 13, PROCADM3, Página 7, 
não é devido o auxílio-reclusão requerido em data posterior.

Contrarrazões no evento 30.

É o relatório.

VOTO

2. A sentença contém a seguinte fundamentação:

A parte autora requereu o benefício auxílio-reclusão em 28/07/2020, conforme fl. 31 (Evento 1, PROCADM3), tendo sido o mesmo indeferido,
sob alegação de que "não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que a data do requerimento é após a soltura do segurado".

Anteriormente, em 05/11/2018, a avó materna havia requerido o benefício em nome da autora, contudo foi indeferido por não comprovação
da representatividade (Evento 13, PROCADM2).

A condição de dependente da parte Autora, filho(a)(s) menor(es) da reclusa (nascido(a)(s) em 07/01/2004), restou devidamente demonstrada
por meio da(s) certidão(ões) de nascimento (Evento 1, CERTNASC3), uma vez que o § 4º do art. 16 da Lei 8.213/91 preceitua que
a dependência dos filhos em relação aos pais é presumida.

O encarceramento da segurada ocorreu durante o período de 19/07/2018 a 25/04/2020, conforme  atestado de permanência carcerária
(Evento 1, COMP6), portanto, a parte Autora deu entrada no segundo requerimento administrativo após a data da saída do segurado da
prisão.

A qualidade de segurada está comprovada, tendo em vista que verteu contribuições previdenciárias como contribuinte individual, no período
de 01/02/2017 a 30/06/218 (Evento 13, OUT5, fl. 06).

 

3.   A teor do art. 74 da Lei 8.213/91 - com a redação dada pela Lei 13.183/2015, vigente na data da prisão - o benefício de auxílio-
reclusão era devido a partir da data do encarceramento do segurado, quando requerido até noventa dias depois, ou a partir da data do
requerimento, quando requerido após aquele prazo. O prazo previsto para requerimento do benefício para que o seu termo inicial
correspondesse à data do óbito era o mesmo para todo o conjunto dos dependentes. A regra, contudo, não se aplicava ao menor
impúbere, considerando que, a teor do art. 198, I, do Código Civil, contra eles não corre a prescrição.

Ressalto que na redação conferida pela Medida Provisória 871/2019 - convertida na Lei 13.846/2019, vigente na data do requerimento
- para que o benefício se inicie na data do óbito (ou da prisão, em se tratando de auxílio-reclusão) há prazo específico para os filhos
menores de dezesseis anos (180 dias após o óbito), diverso do prazo para os demais dependentes (90 dias após o óbito).

4.   A autora (srta. CLAIRE) completou 16 anos em 7/1/2020. 

CLAIRE Requereu o benefício em 28/7/20, quando a prisão de sua mãe (sra. CLAUDIA), já havia se encerrado (foi solta em 25/4/20).

Ocorre que a sra. CLAUDIA foi presa em 19/07/2018.

A lei que rege a situação é a que vigia ao tempo da prisão. 

Logo, ainda que o requerimento tenha sido feito já durante a vigência da Lei 13.846/19, este diploma não regerá o caso, visto que a
prisão ocorreu antes de sua vigência, em 19/7/2018.
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Durante a data da prisão de CLAUDIA (19/7/18), CLAIRE era absolutamente incapaz. Por tal motivo, conquanto na data do
requerimento (em 2020) a mãe de CLAIRE já estivesse solta, a regra que ao tempo do fato vigia com relação aos absolutamente
incapazes era a geral - o Código Civil -, o que somente veio a ser ultrapassado pelo advento da Lei 13.846/19, que inseriu norma
especial e que, portanto, desde sua vigência, passou a afastar a incidência do Código Civil.

Feitas essas considerações, mantenho a sentença por seus fundamentos.

5. Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS; e o condeno a pagar
honorários que fixo em 10% do valor da condenação.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001681140v9 e do código CRC 60d94802. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002669-37.2021.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TEREZA MORO BENDLER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-
reclusão.

Alega a recorrente que jamais alegou que o esposo fosse trabalhador urbano ou que estivesse com a CTPS anotada no período em que
ocorreu a prisão ou em período anterior. Pelo contrário, pleiteou o benefício alegando que o esposo era trabalhador rural, portanto,
segurado especial. Diz que para provar o trabalho rural,  apresentou declaração de atividade rural do esposo, tal como se vê no Evento
1, COMP10, Página 1/3. Aduz que os documentos relativos ao Evento 1, CTPS6, Página 5, provam que o esposo da recorrente
trabalhou como frentista até 15/05/2014, bem como que, a partir de 01/07/2014, nos termos dos contratos de parceria agrícola em
anexo - Evento 1, CONTR9, Página 1 a 9, o esposo da autora passou a trabalhar como meeiro até ser preso. Afirma que o primeiro
contrato teve início em 2014 e findou em 2017; e o segundo começou em 2019 e terminou em 2021. No intervalo entre os contratos,
afirma que ele permaneceu na roça trabalhando sem contrato. Ressalta que a própria CTPS comprova que após o fim do vínculo
empregatício em 2014, a única anotação que teve foi no ano de 2016 como lavrador, na safra. Requer a anulação da sentença e, ato
contínuo, a continuidade do feito com a devida instrução probatória pertinente a casos de trabalho rural, inclusive com a produção de
prova oral e testemunhal.

Contrarrazões no evento 22.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

(...)

A condição de dependente da autora está demonstrada pela declaração de união estável juntada no Evento 1, COMP8, que comprova que a
autora é companheira de Marcos Paulo Cardoso Da Silva desde o mês de março de 2010.

A autora comprovou o efetivo recolhimento à prisão do instituidor, atestando que Marcos Paulo Cardoso Da Silva foi recolhido à prisão em
28/03/2020 (Evento 10, OUT5, fl. 15), em regime fechado, até 10/12/2020 (Evento 10, OUT5, fl. 17).

No caso dos autos, conforme se pode observar pelo extrato do CNIS, juntado no Evento 10, OUT2, fl. 13, a última remuneração do segurado
antes da prisão foi no valor de R$ 408,33 (quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos), ou seja, inferior ao limite legal, de R$ 1.212,64
(mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) para enquadramento na condição de “segurado de baixa renda” em 2016, conforme
Portaria MPS/MF nº 01, de 08/01/2016).

Contudo, a qualidade de segurado não está comprovada, tendo em vista que, após a cessação de vínculo trabalhista em 15/05/2014, o recluso
prorrogou a qualidade de segurado por 12 (doze) meses, ou seja, até 15/07/2015, mas sua nova filiação deu-se após o período de graça, tendo
o instituidor perdido a qualidade de segurado.

Nos termos do extrato do CNIS, após a perda da qualidade de segurado, o recluso trabalhou na empresa JOSE SARTORIO ALTOÉ, de
19/04/2016 a 02/05/2016, o que demonstra o não cumprimento da carência mínima exigida pela lei, uma vez que, na data da nova prisão, em
28/03/2020 o recluso contava com nenhum recolhimento de contribuições.

Sendo assim, considerando que não restou configurado a qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima, não merece prosperar
o pedido de auxílio reclusão.

A sentença não apreciou a qualidade de segurado especial do instituidor do benefício pretendido, a despeito da exposição contida na
inicial nesse sentido.

O início de prova material consiste nos contratos de parceria agrícola referentes aos períodos de 2014 a 2017 e de 2019 a
2021, constantes do evento 1 - contr9, pp. 1/4 e 5/6, respectivamente, bem como da declaração de união estável datada de 11/05/2018,
constante do evento 1 - comp8, da qual consta a profissão do segurado como trabalhador rural.

Impõe-se a realização de audiência para produção de prova testemunhal a fim de corroborar - ou não - o início de prova material
apresentado.

Assim é que assiste razão à recorrente, devendo-se reconhecer a nulidade da sentença.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para anular a sentença e determinar a
realização de audiência para produção de prova testemunhal.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001684904v3 e do código CRC 9d8187d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001162-72.2020.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSENI BISS DE OLIVEIRA VIEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora - representada pela Defensoria Pública da União - DPU - em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão.

Alega a recorrente a inconstitucionalidade da Lei 13.846/2019 por violação aos princípios da igualdade, da seletividade, da
universalidade, da transcendência mínima, da solidariedade social, da razoabilidade e proporcionalidade, além de violação ao art. 26
da Convenção Americana de Direitos Humanos. Requer seja reformada a sentença de sorte que seja declarada, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 80 da Lei n. 8.213/91 (com redação dada pela Lei n. 13.846/2019), condenando-se a Requerida a
conceder o benefício de auxílioreclusão NB 25/189.732.165-9, com efeitos financeiros retroativos a 04/04/2019, pagando-se as
parcelas vencidas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Contrarrazões no evento 55.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

I. Breve síntese da controvérsia

ROSENI BISS DE OLIVEIRA VIEIRA postula a condenação do INSS na obrigação de conceder-lhe, com o pagamento de atrasados,
AUXÍLIO-RECLUSÃO instituído, como se alega, pelo filho, RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA, recolhido à prisão em 21/03/2019.

O INSS indeferiu o requerimento formalizado pela parte autora em 04/04/2019, sob NB 25/189.732.165-9, por considerar que não fora
preenchido um dos pressupostos cumulativos para a fruição da utilidade previdenciária: a carência [evento 1, documento 8, pp. 61/62].

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie por força do art.
1º da Lei n. 10.259/2001.

II. Fundamentação

O auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que for de baixa
renda e não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em
serviço (Lei n. 8.213/91, art. 80).

O benefício em tela traduz prestação previdenciária substitutiva, destinada a “amparar os dependentes do segurado detido ou recluso, com o
intuito de assegurar aos dependentes um valor financeiro para minimizar as dificuldades decorrentes da privação da liberdade do seu
provedor” e, assim, “[...] evitar que sofram condenação injusta, uma vez que a pena imposta não pode ultrapassar a pessoa do condenado”
(Bochenek, Antônio César. Auxílio-reclusão e pensão por morte. In: Savaris, José Antônio (Coord.). Direito Previdenciário: problemas e
jurisprudência. Curitiba: Alteridade Editora, 2014. p. 294).

São requisitos para a concessão do benefício: i) a prisão do segurado (Lei n. 8.213/91, art. 80); (ii) a qualidade de segurado do recluso (Lei
n. 8.213/91, arts. 15 e 80); (iii) a qualidade de dependente do segurado recluso, verificada na data do recolhimento à prisão (Lei n. 8.213/91,
arts. 16 e 80); (iv) a condição de baixa renda do segurado recluso (CRFB/88, art. 201, IV, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
20/98) e (v) a carência.

Quanto ao requisito econômico, o art. 116 do Decreto n. 3.048/99, atualizado periodicamente por Portaria Interministerial publicada pelos
Ministérios da Previdência Social e da Fazenda, considera de baixa renda o segurado cujo último salário de contribuição, na data em que
ocorreu a reclusão/detenção, for inferior ou igual ao limite abaixo, verificado de acordo com o período em que ocorreu a prisão:

(...)

A CRFB/88, no art. 201, inciso IV, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 20/98, impõe, como pressuposto da aquisição do
direito ao auxílio-reclusão, a baixa renda do segurado, e não de seus dependentes.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 486.413, por meio de voto vencedor do Ministro Ricardo
Lewandowski, orientou-se nesse mesmo sentido, conforme os excertos abaixo:

[...] um dos escopos da referida Emenda Constitucional [EC n. 20/98] foi o de restringir o acesso ao auxílio-reclusão, utilizando, para
tanto, a renda do segurado. Quer dizer: o constituinte derivado amparou-se no critério de seletividade que deve reger a prestação dos
benefícios e serviços previdenciários, a teor do art. 194, III, da Constituição, para identificar aqueles que efetivamente necessitam do
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auxílio em tela.

Tal desiderato somente pode ser alcançado se a seleção tiver como parâmetro a renda do próprio preso segurado. Outra interpretação,
que leve em conta a renda dos dependentes, a qual forçosamente teria de incluir no rol daqueles os menores de 14 anos – impedidos de
trabalhar, por força do art. 227, § 3º, I, da Constituição – levaria a distorções indesejáveis.

[...]

(RE 486.413, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, STF, Plenário, julgado em 25/03/2009)

A fixação da data de início do benefício (DIB) segue este regramento:

Data da prisão Beneficiário DIB Fundamento legal
Até 04/11/2015 Maior de 16 anos que requereu o benefício

em até 30 dias após a prisão
Data da prisão Art. 74, I, da LBPS, com redação dada pela

Lei n. 9.528/1997
Maior de 16 anos que requereu o benefício
em depois de 30 dias após a prisão

DER

Menor de 16 anos (absolutamente incapaz) Data da prisão Código Civil, art. 198, I, c/c LBPS, arts. 79
e 103

De 05/11/2015 a 17/01/2019 Maior de 16 anos que requereu o benefício
em até 90 dias após a prisão

Data da prisão Art. 74, I, da LBPS, com redação dada pela
Lei n. 13.183/2015

Maior de 16 anos que requereu o benefício
em depois de 90 dias após a prisão

DER

Menor de 16 anos (absolutamente incapaz) Data da prisão Código Civil, art. 198, I, c/c LBPS, arts. 79
e 103

A partir de 18/01/2019 Maior de 16 anos que requereu o benefício
em até 90 dias após a prisão

Data da prisão Art. 74, I, da LBPS, com redação dada pela
Lei n. 13.183/2015

Maior de 16 anos que requereu o benefício
em depois de 90 dias após a prisão

DER

Menor de 16 anos que requereu o benefício
em até 180 dias após a prisão

Data da prisão Art. 74, I, da LBPS, com redação dada pela
MP n. 871, de 18/01/2019

Menor de 16 anos que requereu o benefício
em depois de 180 dias após a prisão

DER

 

O auxílio-reclusão será pago apenas durante o período em que o segurado permanecer detento ou recluso (Decreto n. 3.048/99, art. 116, §
5º).

 

Para as prisões ocorridas a partir de 18/01/2019 (data de entrada em vigor da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n.
13.846/2019), aplicam-se, ainda, a par das regras vistas anteriormente, as seguintes inovações legislativas:

a. Se o segurado estiver em gozo de salário-maternidade ou pensão por morte, o auxílio-reclusão não poderá ser instituído em favor dos seus
dependentes, de maneira que, desde 18/01/2019, o benefício não será instituído ao segurado recluso que receber remuneração de empresa ou
estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço (Lei n.
8.213/91, art. 80).

b. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição
apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão (Lei n. 8.213/91, art. 80, § 4º). Caso não haja salário de
contribuição nos últimos 12 meses anteriores à prisão, o segurado será considerado de baixa renda, como vem entendendo o próprio INSS
(Memorando-Circular Conjunto n. 2/DIRBEN/PFE/DIRAT/INSS, de 28/01/2019).

c. O auxílio-reclusão só será pago na hipótese de o segurado encontrar-se em regime prisional fechado, medida socioeducativa de
internação e prisões cautelares, não sendo mais devido nas hipóteses de prisão em regime aberto, semi-aberto e prisões civis (Lei n.
8.213/91, art. 80, caput).

d. O auxílio-reclusão será pago desde a prisão, quando requerido em até cento e oitenta dias contados a partir dela, para os filhos menores
de dezesseis anos, ou em até noventa dias, contados do mesmo marco, para os demais dependentes; ou desde a DER, se não requerido nesses
prazos (Lei n. 8.213/91, art. 74, incisos I e II, combinado como art. 80, caput). Assim, tratando-se de beneficiário menor absolutamente
incapaz (menor de 16 anos de idade), se o representante legal não formalizar o requerimento administrativo em até 180 dias, contados da
prisão, o auxílio-reclusão terá efeitos financeiros a partir da DER, somente.

e. O auxílio-reclusão só será instituído caso o segurado recluso tenha cumprido a carência de 24 contribuições mensais (Lei n. 8.213/91, art.
25, inciso IV).

f. Relativamente ao cônjuge ou companheiro, desde 18/06/2015, quando entrou em vigor a Lei n. 13.135/2015, que alterou o art. 77 da Lei n.
8.213/91:

f.1. o auxílio-reclusão cessará em até 4 (quatro) meses, se o recolhimento à prisão ocorrer antes de vertidas 18 contribuições mensais ou
menos de 2 anos após o início do casamento ou da união estável; 
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f.2. se, contudo, o recolhimento à prisão ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais (observada a carência de 24 contribuições
mensais para as prisões ocorridas a partir de 18/01/2019) e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, o auxílio
reclusão terá a seguinte duração máxima, sendo de prazo indefinido apenas se o dependente tiver 44 anos de idade ou mais no dia da prisão,
ou se for inválido ou com deficiência (hipótese em que o benefício será cancelado pela cessação da invalidez ou deficiência):

1) até 3 anos, se o dependente tiver menos de 21 anos de idade;

2) até 6 anos, se o dependente tiver entre 21 e 26 anos de idade;

3) até 10 anos, se o dependente tiver entre 27 e 29 anos de idade;

4) até 15 anos, se o dependente tiver entre 30 e 40 anos de idade;

5) até 20 anos, se o dependente tiver entre 41 e 43 anos de idade;

6) por prazo indefinido, se o dependente tiver 44 anos de idade ou mais ou for inválido ou pessoa com deficiência.

f. Quanto ao aspecto processual, o § 5º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, incluído pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, passou
a estabelecer que “as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos
fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não
admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
regulamento”.

Feitas essas considerações de ordem geral, passo ao exame do caso concreto.

A prisão ocorreu no dia 21/03/2019 [evento 1, documento 8, p. 05], aplicando-se ao caso as regras introduzidas pela MP n. 871/2019.

A qualidade de segurado do recluso é incontroversa, à vista do extrato do CNIS reproduzido na página 51 do documento 8 do evento 1. 

O cumprimento da carência é, neste feito, a questão controvertida, que passo a examinar.

A parte autora alega a inconstitucionalidade da Medida Provisória 871/2019, que fixou a necessidade de 24 meses de carência para obtenção
do benefício de auxílio reclusão, o que, até então, não era necessário, pois não havia exigência de cumprimento de carência.

Afirma que a referida Medida Provisória tornou mais rígidos os requisitos para a concessão do benefício, dificultando a garantia de
proventos à família do segurado enquanto recluso, além de ferir o princípio da igualdade.

O art. 62, parágrafo 11, da CF, dispõe o seguinte:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

(...)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.”

A Medida Provisória é um instrumento com força de lei, editada pelo Presidente da República, com validade temporária.

Embora perca sua validade se não for convertida em lei no prazo legal, a Medida Provisória continua produzindo efeitos para as relações
jurídicas decorrentes de atos praticados durante sua vigência, nos termos do parágrafo 11, do art. 62, da CF.

Assim, considerando que o fato gerador, no presente caso, ocorreu dentro do prazo de validade da Medida Provisória 871/2019, devem-se
observar as regras por ela estabelecidas para o respectivo período.

Logo, considerando que para o período em que Ronielle de Oliveira Vieira foi preso era exigido 24 meses de carência, tal exigência não pode
ser afastada sob alegação de afronta ao princípio da igualdade ou de que houve endurecimento nas regras para concessão de benefícios
previdenciários.

O documento constante do EVENTO 15, OUT2, fl. 06, informa que o pretenso segurado instituidor alcançou apenas 6 (seis) meses de
carência, até o tempo de sua prisão, ocorrida em 21/03/2019.

Logo, não tendo alcançado o tempo mínimo de carência para o período (24 meses), a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado.

O estabelecimento de prazo de carência para a concessão de auxílio-reclusão não viola nenhum dos princípios mencionados no
recurso inominado, tal qual ocorre com a previsão de carência para a concessão de qualquer outro benefício previdenciário, eis que
o direito ao benefício é obtido somente se cumpridos os requisitos legais, conforme se depreende do art. 201, caput, da Constituição
Federal.

Assim é que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AUTORA. Condeno a parte
recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001685438v2 e do código CRC f0705c7a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001768-75.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NICODENO GOMES COELHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que o
condenou a (a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 01/04/1987 a 31/12/1992 e de 01/07/1999 a 14/01/2020; e (b)
conceder ao autor aposentadoria especial com DIB em 14/01/2020.

Alega o recorrente que a sentença determinou o enquadramento como atividade especial do período de 01/04/1987 a
31/12/1992 e de 01/07/1999 a 14/01/2020 em razão da exposição aos agentes biológico no desempenho da função de servidor braçal.
Afirma que o PPP apresentado informa a exposição a agentes biológicos apenas a partir de 2006, bem como que não havia exposição
permanente a agente nocivo, pois o autor era o faz tudo da Prefeitura e em diversas atividades não havia qualquer risco á saúde, como,
por exemplo: roçar, capinar, limpar mataria e pastagens das estradas e ruas; drenar e aterrar depressões ou escavações da estrada;
desobstruir estradas, entre outras. Conclui que a atividade desempenhada pelo autor na função de trabalhador braçal não consiste em
trabalho realizado de forma permanente na coleta e industrialização do lixo e que, na remota hipótese da exposição ao fator de risco
existir, ela era realizada de forma eventual e intermitente. Ressalta que houve fornecimento e uso do EPI Eficaz durante o período
declarado no PPP. Requer seja reconhecida a improcedência do pedido e, subsidiariamente,  seja excluído o períodoa nterior a
24/07/2006, diante da ausência de responsável pelos registros ambientais. Por fim, requer a restituição de valores recebidos pelo
segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Contrarrazões no evento 42.

É o relatório.

VOTO

A respeito da exposição a agentes biológicos, a TNU fixou as seguintes teses:

Tema 205:

a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de
uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo;

b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda
suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo,
ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).

Tema 211:

Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se,
de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo
de exposição durante a jornada.

Esse entendimento aplica-se aos períodos reconhecidos como especiais na sentença, nos quais o autor exerceu o cargo
de trabalhador braçal na função específica de coleta de lixo urbano, tendo em vista que a probabilidade da exposição aos agentes
biológicos mencionados no LTCAT (evento 1 - laudo6) é indissociável das atividades desenvolvidas pelo autor, descritas
no PPP constante do evento 1 - PPP5, quais sejam:
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Destaco que, conquanto o PPP ateste a não utilização de EPI eficaz, o LTCAT  (evento 1 - laudo6) atesta sua utilização,
prevalecendo a informação contida neste último.

É notório, contudo, o risco de contágio a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos inerente às atividades
do autor, independentente da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos nocivos.

Ressalto que esta Turma já se manifestou nesse sentido ao julgar o Recurso Inominado interposto no Processo
50014968020184025003 (relatora Dra. Renata Costa Moreira Musse Lopes).

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. Condeno o recorrente
vencido (art. 55 da Lei 9.099/95) em honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas em atraso do benefício concedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001707995v4 e do código CRC 574b7ebf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000287-62.2021.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADRIANA FONSECA BOLDRINI (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE CHEQUE FRAUDULENTO.
ESTORNO REALIZADO SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de cheques fraudulentos.

Preliminarmente, a recorrente requer no recurso a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, alega que os
valores debitados de sua conta bancária, referentes aos cheques de números 900119 e 900120, somente foram restituídos pelo banco
réu após o registro de Boletim Unificado para que a mesma entregasse os cheques, para, então, ter acesso às microfilmagens dos
cheques debitados.

Sustenta, ainda, que teve prejuízos financeiros e na sua qualidade de vida, além do abalo psicológico ao ter que
solucionar um problema que não havia dado causa. Argumenta que as instituições financeiras devem resguardar o dinheiro que lhes
foi confiado, bem como devem assumir a responsabilidade por falha na segurança do serviço prestado. Menciona a Súmula nº 479 do
STJ e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

“...

A parte autora alega que foram debitados dois cheques em sua conta, entretanto os cheques com a numeração indicada estavam em seu poder
e sem preenchimento.

A CEF informou que já promoveu a restituição dos valores debitados da conta bancária da autora, em razão da compensação dos
mencionados cheques, conforme comprovante anexado no evento 35, DOC2.

Sendo assim, resta prejudicado o pedido de declaração de existência de clonagem dos cheques e falsificação das assinaturas, uma vez que o
mesmo foi reconhecido administrativamente.

Do dano moral.

Da análise dos documentos, verifico que embora possa ter ocorrido falha na prestação do serviço por parte da CEF, inexistiu danos morais a
serem reparados, haja vista que a situação não passa de um mero dissabor proveniente dos dias em que vivemos, os quais não são suficientes
para impor o dever de indenizar. 

Isto porque, o dano moral nada mais é, em concepção alinhada com a Constituição vigente, do qu e agressão à dignidade da pessoa humana,
sendo necessário para configurá-la a dor, vexame ou humilhação que interfira efetivamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Não se pode negar que os fatos narrados tenham gerado situação desagradável, mas, por si só, não justifica o pleito indenizatório, ainda mais
considerando que os cheques foram debitados no dia 04/10/2020 e  a restituição foi efetuada em 30/11/2020, antes mesmo da propositura da
presente demanda.

Cumpre ressalvar que a figura do dano moral, cuja consagração em nosso ordenamento jurídico foi uma das mais importantes conquistas de
nosso tempo, não pode ser desvirtuada de tal modo que todo e qualquer aborrecimento ou transtorno venha ensejar o dever de indenizar por
parte de seu causador.

Logo, não merece prosperar o pleito autoral em relação aos danos morais.

(...)”

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).
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É certo que, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.".

No presente caso, contudo, o dano material não restou configurado, como bem salientou o magistrado sentenciante. 

Verifica-se no evento 35 - EXTR2, que o banco réu realizou o estorno na conta bancária da autora dos valores referentes
aos cheques compensados em sua conta 900119 e 900120, sem necessidade de intervenção judicial. 

Não houve dano patrimonial a ser suportado pela autora. Não houve negativação indevida do nome da autora, em razão
do ocorrido. Não ficou comprovado que a parte autora tenha ficado desprovida financeiramente diante da compensação dos cheques
fraudulentos.

Tal situação por si só, a despeito de revelar aborrecimento, transtorno e desgosto, não se mostra suficiente a configurar
ofensa ao direito da personalidade, de modo a ensejar dano moral passível de ser financeiramente compensado, sobretudo quando não
se verifica, na espécie, qualquer conduta vexatória ou ofensiva à honra da parte autora. 

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça. 

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se
observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001708701v9 e do código CRC 45b7b424. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002479-80.2021.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANDRA BENTO VALADAO DE VASCONCELOS (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: BIANCA VALADAO DE VASCONCELOS (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que declarou a
inexistência do débito previdenciário, bem como condenou o INSS a abster-se de cobrar a restituição dos proventos de benefício
assistencial de prestação continuada.

Alega o recorrente que trata-se de recebimento indevido de benefício assistencial, requerido pelo autor em 2009, pelo fato do seu
grupo familiar, composto por ele e sua esposa não mais preencher o requisito da vulnerabilidade (art. 20, §3 da Lei nº 8.742/93), pois
sua esposa passou a exercer atividade remunerada, superando a renda per capita máxima de 1/4 de salário-mínimo, o que não foi
informado pela parte, caracterizando evidente a ausência da boa-fé da parte. Aduz que não há que se acolher a alegação de boa-fé,
pois a parte deliberadamente omitiu informações sobre a situação do grupo familiar, do qual a mãe pertencia, o que
caracteriza evidente responsabilização nos termos do artigo 13 do Decreto 6214/07, que é claro ao atribuir ao declarante a
responsabilidade por omissões ou declarações falsas, bem como do artigo 35-A do mesmo decreto, que deixa clara a obrigação do
representante legal do beneficiário de  informar alteração na composição da renda familiar. Ressalta que o processo administrativo se
desenvolveu de forma regular, com ampla defesa e contraditório assegurados aos interessados, bem como que foi
considerada irregular a manutenção do benefício assistencial e determinada a cobrança dos valores pagos indevidamente e não
prescritos, nos termos do art. 49 do Decreto  6214/2007. Assevera que não há como caracterizar a verba como recebida de boa-fé, pois
a parte tinha plena capacidade e ciência de que o benefício seria indevido caso superasse a renda mínima, o que é de conhecimento
amplo e geral sobre o benefício assistencial. Afirma que o autor tinha aptidão para compreender, de forma inequívoca, a irregularidade
do pagamento do benefício no momento em que a genitora passou a auferir renda. Sustenta que o STF decidiu que, enquanto não
declarada a inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213/1991, o Poder Judiciário não pode deixar de aplicá-lo, nem pode
afastar parcialmente sua incidência, como se pretende no presente caso.

Contrarrazões no evento 39.

É o relatório.

VOTO

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a cancelar os débitos previdenciários, em especial a alguns meses recebidos pela autora
do benefício assistencial, dos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como que o INSS se abstenha, em sede de tutela, de efetuar qualquer cobrança
ou desconto em desfavor da autora.

O benefício assistencial NB 87/130.943.434-1 foi cessado em razão de apuração de irregularidade, pelos seguintes motivos (Evento 1,
PROCADM6, fl. 22):
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Na petição inicial, a autora declarou que a sua genitora, não obstante desempregada, "conseguiu exercer trabalho remunerado por alguns
curtos períodos de tempo, alguns meses espaçados nos anos de 2017, 2018 e 2019, sendo que atualmente se encontra novamente em situação
de desemprego".

Declaração de inexistência de débito

A Administração Pública, subsumida ao princípio da legalidade, detém o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais. Contudo, é
incabível exigir a reposição das verbas alimentares já recebidas de boa-fé e incorporadas ao patrimônio do beneficiário. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “assenta ser desnecessária a devolução, pelo segurado, de parcelas recebidas a maior, de
boa-fé, em atenção à natureza alimentar do benefício previdenciário e à condição de hipossuficiência da parte segurada” (AgRg no REsp
1.431.725/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/05/2014; AgRg no REsp 1264742/PR, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03/09/2015).

Por isso, afasto a aplicação do inciso II do art. 115 da Lei nº 8.213/91 no caso concreto. A Turma Nacional de Uniformização admite esse
entendimento: “A proteção da boa-fé configura princípio constitucional implícito, deduzido do sistema de valores adotado pela Constituição
Federal, mais particularmente do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Por isso, nos casos em que o beneficiário age de
boa-fé, a aplicação do art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 deve ser afastada” (Processo 0055731-54.2007.4.01.3400, Rel. Rogerio Moreira Alves,
DOU 25/05/2012). 

Assim, declaro a inexistência de débito em relação às parcelas pagas indevidamente pela Administração.

 

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 979 dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese:

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em
interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta
por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova
sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Houve modulação dos efeitos do julgado aos processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do
acórdão, o que ocorreu em 23/04/2021.

Conquanto não se aplique necessariamente a referida tese ao presente caso - eis que ajuizada a ação em 03/02/2021 -, ainda que se
trate de erro administrativo, a comprovação da boa-fé objetiva, com a demonstração de que não era possível ao beneficiário constatar
o pagamento indevido, torna irrepetível esse pagamento.

A constatação do pagamento indevido não era possível à autora considerando que os períodos em que sua genitora esteve empregada
foram curtos e também por não ser ela obrigada a considerar alterada a situação de miserabilidade que justificou a concessão do
benefício.

Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 4.374, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de
nulidade, do art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993, reconhecendo que, conquanto o referido dispositivo fosse originalmente constitucional,
verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Assim é que o critério legal não é o único válido para comprovação da miserabilidade, não sendo exigível da autora ou de sua genitora
que considerassem descaracterizada essa situação nos curtos períodos em que a genitora manteve contratos de trabalho.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS. Condeno o recorrente
vencido em honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001713857v6 e do código CRC 25984766. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000844-92.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA VITORIA FELIX DE LIMA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO COMPROVADO. MULTA.  RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA VITÓRIA FELIX DE LIMA em face da sentença que julgou improcedente o
pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que  (evento 68, RecIno1):
(i) embora tenha reconhecido a existência de deficiência mental, o perito entendeu que não há impedimento de longo prazo; (ii) a
autora é uma criança em plena fase de desenvolvimento social, cuja deficiência obviamente obstrui sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Eis o teor da sentença (evento 64, SENT1):

No caso dos autos, como a parte autora não tem idade superior a 65 anos, necessário analisar o requisito da incapacidade.

O perito médico judicial diagnosticou deficiência mental leve, desde o nascimento (Evento 48) e em resposta ao quesito “6”, concluiu que a
pericianda não está incapacitada para os atos do cotidiano dentro do padrão considerado normal para menores em semelhantes condições
socias e, para o quesito “10”, respondeu que a doença diagnosticada não impediria a criança examinada de trabalhar, caso já tivesse
atingido a idade adulta devido ao fato de sua deficiência mental ser de grau leve.

Verifico, assim, que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não comprovando a existência de incapacidade ou
impedimento de longo prazo que autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientemente capazes de infirmar a
conclusão pericial, importando ainda registrar que a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por
profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo-se suas conclusões em relação a documentos particulares juntados aos
autos pelas partes.

Convém lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa,
há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

A perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo,
sobressaindo suas conclusões em relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos esclarecimentos solicitados, uma vez que as respostas
aos referidos quesitos podem ser extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a incapacidade
alegada.

A análise de miserabilidade é desnecessária diante da inexistência de incapacidade apontada pela perícia, haja vista que os aludidos
requisitos legais devem ser observados concomitantemente para que seja possível o deferimento do pedido.

Por tais razões, incabível a concessão do benefício, que pode ser novamente pleiteado em sede administrativa caso venham a se verificar
futuramente seus requisitos legais.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em custas processuais, nem em honorários advocatícios, ante o disposto no artigo 55, caput, primeira parte, da Lei nº
9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Intimem-se.

Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

VOTO

O requerimento administrativo da parte autora (DER 03/05/2018) foi indeferido pelo INSS haja vista não ter sido constatado o critério
de deficiência (evento 1, ANEXO13). 
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O autor nasceu em 17/08/2009, possui 12 anos de idade e está cursando o quinto ano.  

Em se tratando de menor de idade, a questão da caracterização do impedimento de longo prazo ganha especial relevo. A deficiência
do menor de idade deve ser medida tendo em conta tanto as limitações que a enfermidade impõe à sua integridade social e ao
desempenho das atividades compatíveis com a sua faixa etária, de modo a evitar uma invalidez precoce, como também ao impacto
econômico gerado em seu grupo familiar.

Não se pode deixar de reconhecer ainda, no que concerne aos menores, que o benefício assistencial, além de garantir a dignidade das
condições de vida, é capaz de potencializar acesso a tratamentos especializados capazes de garantir no futuro a plena inserção social
ou no mercado de trabalho. 

Foi realizada perícia judicial (evento 48, LAUDO1) em que o perito afirmou que a autora é portadora de retardo mental leve e
epilepsia. Entretanto afirmou que a condição diagnosticada não impediria a autora de trabalhar caso já tivesse atingido a idade adulta.

Os laudos médicos particulares (evento 1, DOC12, evento 1, ANEXO7 ) atestam que a autora possui deficiência mental leve,
epilepsia, atraso na fala, fazendo uso de medicamentos e necessitando de acompanhamento por psicologo, fonoaudiologo e
pedagogo.  

Desta feita, reputo configurado o requisito do impedimento de longo prazo.

Passo à análise da miserabilidade do grupo familiar da autora:

Conforme se extrai dos autos, o grupo familiar da autora é composto por ela, sua avó e sua irmã. Segundo consta na inicial, a mãe da
autora vive em local incerto e não sabido (Ação de Guarda n. 000057-36.2018.8.08.0065).  Nos termos da Súmula 79 da TNU,
observo que a realização da perícia social é imprescindível ao deslinde do feito, sendo necessário verificar se as circunstâncias do caso
concreto denotam o estado de hipossuficiência que justifica a concessão do benefício assistencial. 

Diante do exposto, a anulação da sentença a fim de que os autos retornem à fase de instrução, com a realização do respectivo exame
social, à luz da jurisprudência do STF e da TNU, perfaz medida que se impõe.

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

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e anular a sentença recorrida, a
fim de que os autos retornem à fase de instrução, com a realização do respectivo exame social, nos termos da fundamentação supra. 

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001714551v7 e do código CRC f3515e8e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003420-49.2020.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: KALEBRY SANTOS SALES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRENTE: NATANIELE SANTOS SANTANA BITA (PAIS) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO DESPROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto por KALEBRY SANTOS SALES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que: 

"Ora, Excelência, como é possível uma criança de aproximadamente 03 (três) anos de idade, que passou por uma cirurgia bem complexa para
sua idade, e que segundo laudos mantém quadro clinico de extrassístoles frequentes e em uso de medicação para controle clinico – “O termo
extra-sístole significa uma BATIDA EXTRA DO CORAÇÃO, podendo ocorrer tanto nas regiões mais altas do coração (átrios) como nas
regiões mais baixas do coração (ventrículos)”. 

Insta salientar, que o paciente não tem previsão de alta, e que deve manter uso de medicações por toda a vida. É sabido que a maioria das
crianças são ativas, gostam de brincar, correr, dentre outras atividades. Porém o autor, ao contrário do que aduz o perito, não tem uma vida
normal de criança, pois ainda não tem totalmente controlado seu caso clinico, não podendo fazer muitas atividades que requerem um
desempenho maior cardiológico, pois devido a arritmia seu coraçãozinho não aguenta grandes esforços, podendo ter um taquicardiaca.

(...)

Salienta-se que mesmo com a medicação o autor não apresentou melhoras em relação a arritmia fruto da cardiopatia congênita operada, por
isso deve fazer acompanhamento com o médico pelo resto da vida, para que possa ajustar a medicação sempre que necessário. 

Para esclarecer, o autor faz uso diário e sem previsão de deixar de usa-los, da medicação: Propafenona 150mg e amiodarona, que segundo a
bula a primeira é destinada ao tratamento das taquiarritmias supraventriculares sintomáticas e as reações adversas mais frequentes/comuns
são: tontura, desordens de condução cardíaca e palpitações." 
  

Eis o teor da sentença (evento 70, SENT1):

Do caso concreto

O art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.214/2007 dispõe que “para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às
crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do
desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade”  (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011).

Especificamente no caso de criança, a deficiência deve “ser de relevo tal a provocar significativas limitações pessoais, tais como quanto à sua
integração social e desempenho de atividades compatíveis com sua idade, ou ainda implicar ônus econômicos excepcionais à sua
família” (Turma Nacional de Uniformização, PEDILEF 2007.83.03.5014125, Rel. Juiz Federal Manoel Rolim, DOU 11/03/2011). No mesmo
sentido:

“Esta TNU, a partir do julgamento proferido no Processo nº 2007.83.03.50.1412-5, julgamento este proferido após o voto anterior deste
Relator neste feito, ora retificado acolhendo as razões do voto-vista do juiz federal José Antônio Savaris, firmou a tese de que, em se tratando
de benefício decorrente da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a incapacitação, para efeito de concessão do benefício a menor de 16
(dezesseis) anos, deve observar, além da deficiência, que implique limitação ao desempenho de atividades ou restrição na participação
social, compatíveis com a idade do menor, bem como o impacto na economia do grupo familiar do menor, seja por exigir a dedicação de
um dos membros do grupo para seus cuidados, prejudicando a capacidade daquele grupo familiar de gerar renda.” (Turma Nacional de
Uniformização, PEDILEF 2005.80.13.5061286, Relator Juiz Federal Ronivon de Aragão, DOU 08/07/2011)

O laudo médico elaborado pelo perito nomeado por este juízo, médico especialista em cardiologia (evento 38, DOC1) constatou que o
autor possui cardiopatia congênita não cianogênica submetido a correção completa, apresentando taquicardia supraventricular em
tratamento com medicação oral. Afirmou que no momento, o autor apresenta deficiência leve. Inicialmente apresentava deficiência grave,
corrigida através de cirurgia cardíaca. Complementou que:

Deficiência com diagnóstico desde o nascimento. Deficiência principal já corrigida através de cirurgia cardíaca, tratamento da arritmia
cardíaca é possível através medicação oral. Já recuperado da cirurgia cardíaca.

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não se confunde com a de um médico assistente
responsável pelo tratamento da parte. Sua função precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para
apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir que o perito tenha ou não determinada
especialidade médica relacionada com a moléstia apresentada, melhor seria dele exigir a técnica necessária para atuar como perito,
porquanto distinto é o médico que trata daquele que pericia.
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Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos autos, que porventura suscitem dúvida na
apreciação do direito e do aspecto fático pelo magistrado. 

Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que carreiam os autos, convenço-me de que não é possível
enquadrar as patologias no conceito legal de deficiente, com impedimentos de longo prazo, ex vi do parágrafo segundo do artigo 20 da Lei
8.742/93.

Ora, o objetivo da lei é proteger a pessoa de certos tipos mais graves de impedimentos, os quais, interagindo com outras barreiras de ordem
física e social, tenham o condão de obstar o mínimo necessário para uma existência digna, ainda que com a ajuda da família. Todavia, não é
esta a hipótese dos autos, pelo que concluo não ser a parte autora merecedora do benefício de amparo social ao deficiente.

Neste eito, considerando que a parte autora não conseguiu preencher um dos requisitos da lei para concessão do benefício assistencial,
porquanto não apresenta impedimentos de longo prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de
deficiência se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
487, I do NCPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo de admissibilidade nesta instância, nos termos

dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 
3
 e nº 79 do FOREJEF da 2ª Região 4, bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 5.

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.

 

VOTO

O requerimento administrativo (DER em 15/01/2020)  formulado pela parte autora para a concessão do BPC-LOAS não foi analisado
até o ajuizamento da presente ação em 17/11/2020.

A Sentença julgou improcedente o pedido da parte autora haja vista não ter sido constatado impedimento de longo prazo. 

O laudo pericial (evento 38, PERÍCIA1) informou que o autor nasceu em 22/07/2017, e possui 4 anos de idade. Afirmou, o perito, que
o autor é portador de "Cardiopatia congênita não cianogênica submetido a correção completa, apresentando taquicardia
supraventricular em tratamento com medicação oral". Afirmou que, no momento, possui deficiência leve, embora apresentasse
deficiência grave que foi corrigida através de cirurgia cardiaca. Afirmou que o autor não possui dificuldade no aprendizado, nem de
executar tarefas e demandas gerais.

 Eis o teor dos quesitos e respostas que reputo pertinente transcrever:

QUESITO 06 A deficiência é de longo prazo (mais de 2 anos)? Há possibilidade de cura? Qual o período estimado para
recuperação?

RESPOSTA: Deficiência com diagnóstico desde o nascimento. Deficiência principal já corrigida através de cirurgia
cardíaca, tratamento da arritmia cardíaca é possível através medicação oral. Já recuperado da cirurgia cardíaca. 

QUESITO 07 O(a) periciado(a) possui dificuldade de aprendizagem e de aplicação do conhecimento? Em caso positivo,
qual o grau da dificuldade (leve, moderada ou grave)? 

RESPOSTA: Não possui dificuldade de aprendizado. 

QUESITO 08 O(a) periciado(a) possui dificuldade de executar tarefas e demandas gerais (realizar a rotina diária, lidar
com o estresse e outras demandas psicológicas)? Em caso positivo, qual o grau da dificuldade (leve, moderada ou
grave)? 

RESPOSTA: Não possui dificuldade de executar tarefas e demandas gerais. Ativo durante a consulta.

Pela lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas. ..." (§ 2º do artigo 20 da Lei 8742/93). Esse impedimento de longo prazo é "... aquele que
produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos." (§ 10 do artigo 20 da Lei 8742/93).
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Nessa linha, foi detectada uma deficiência leve na parte autora. Deficiência essa que não impossibilita o autor de executar as tarefas
próprias da idade.

O laudo que o autor fotocopiou (evento 45, PET1) não comprova impedimento de longo prazo. Apenas descreve a patologia
apresentada pelo autor. Além disso é datado de 2017. Em seu recurso, o autor trouxe laudo de 2019 (evento 75, APELAÇÃO1) que
demosntra a necessidade de fazer acompanhmento médico, mas não a deficiência de longo prazo.

A prova coligida pelo autor é frágil.

Não há comprovação de deficiência, assim compreendida como o impedimento de longo prazo definido no § 2º do artigo 20 da Lei
8742/93.

Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001693266v6 e do código CRC 5f000aee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 18:8:12 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5004456-73.2022.4.02.5001/ES

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

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE LINHARES

RELATÓRIO

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpôs o presente recurso como medida de
urgência contra a decisão proferida na ação n. 5001917-33.2019.4.02.5004  (autos principais), em trâmite no Juízo Federal da 1ª
VF de Linhares, que determinou a intimação da autarquia para apresentar novo cálculo do crédito em execução sem a limitação ao
teto do JEF. Ao final, requereu a liminar inaudita altera pars para suspender os efeitos da decisão ora guerreada, até final
julgamento do presente writ.

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) como exposto no evento 72 do processo originário, a opção pelo rito
dos juizados especiais implica renúncia aos créditos que excederem a 60 (sessenta) salários mínimos nos termos do art. 3º da Lei nº
10.259/2001, observando que a limitação ao teto dos JEF’s na data da propositura da ação corresponde às parcelas vencidas
anteriores à data do ajuizamento, somadas as doze vincendas, nos termos dos Enunciados 47e 65 das Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro; (ii) o  art. 3º, § 1º, da Lei n. 10.259/2001 estabelece que “compete ao Juizado Especial
Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos,
bem como executar as suas sentenças"; (iii) as parcelas vencidas anteriores à data do ajuizamento da ação são limitadas a 60
(sessenta) salários mínimos, somadas as 12 (doze) parcelas vincendas; (iv) a  a desconsideração do teto dos juizados é burla ao rito
processual escolhido e violação ao princípio da boa-fé; e (v) não se pode valer de rito mais célere, que limita inclusive o direito de
defesa do ente público ao restringir a possibilidade de recursos, e depois buscar os benefícios do rito comum. 

Informações prestadas pela autoridade coatora de evento 6. 

Dispensada a manifestação do MPF. 

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais
Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo
da parte, causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o
manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de
natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao
impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.
ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO
MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança
contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou
teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013, RMS
45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de
28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve
a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo
de confissão e acordo extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a assunção de dívida, prevista
no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3.
Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.144 - MG
(2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o Enunciado n. 267 da Súmula do STF
reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a
jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus para se defender de ato judicial
eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de
teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 
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A decisão proferida na ação principal de n. 001917-33.2019.4.02.5004 acolheu a impugnação apresentada pela parte
autora no evento 67 e determinou a intimação do INSS para que apresentasse novos cálculos, sem a limitação ao teto do JEF, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

No evento 67, a parte autora apresentou impugnação aos cálculos apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no evento
62, argumentando que houve indevida limitação do valor dos atrasados ao teto de alçada.

Conquanto o valor de alçada do Juizado Especial Federal seja de 60 (sessenta) salários mínimos, compreendendo 12 (doze) parcelas
vincendas, na forma  do art. 292, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, interpretado conjuntamente com o art. 3º, § 2º, da Lei dos
Juizados Especiais Federais, é certo que esta limitação, para efeito de cálculo das prestações atrasadas, só pode incidir se (1) o autor
apresentar renúncia expressa ao montante que exceder este valor; ou se (2) o título executivo judicial limitar a condenação a este patamar.

Quanto ao ponto (1), registre-se que o Enunciado n. 17 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
estatui que "não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência". Assim, a renúncia deve ser expressa.

Por sua vez, no tocante ao ponto (2), sabe-se que a execução se processa nos limites do título executivo. Assim, não tendo a sentença ou o
acórdão estatuído qualquer limitação aos valores de alçada, e sem que tenha havido renúncia expressa por parte do autor, a limitação,
neste momento processual, implicaria em violação da coisa julgada.

No caso dos autos, verifico que a parte autora não apresentou renúncia expressa aos valores que excedem a alçada e que o título executivo
que embasa o cumprimento de sentença também não efetuou tal limitação. Neste sentido, cito precedente em Mandado de Segurança
julgado pela egrégia 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos autos 5027343-22.2020.4.02.5001 - acórdão no evento 28 - impetrado
contra ato praticado por este Juízo Federal de Linhares em caso semelhante ao presente.

Sendo assim, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte autora no evento 67 e determino a intimação do INSS para apresentação de
novos cálculos, SEM a limitação ao teto do Juizado Especial Federal. Prazo: 20 (vinte) dias. 

Apresentados os cálculos, cumpram-se as decisões de eventos 54 e 64.

(...)

A TNU fixou a tese de que "a limitação ao teto dos Juizados Especiais Federais abrange as parcelas vencidas
somadas a doze parcelas vincendas na data do ajuizamento da ação" (PEDILEF 00088266220144013200, Relator Juiz Federal
Fábio Cesar dos Santos Oliveira, DOU 27/1/2017). Assim, o valor da causa e o valor da condenação, no âmbito dos Juizados
Especiais Federais, não se confundem.

Com efeito, após a propositura da demanda, os valores da condenação não se sujeitam à limitação dos 60 (sessenta)
salários mínimos, consoante se observa da redação do art. 17, §4º, da Lei n. 10.259/2001 (“Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório”), sendo, por óbvio, inaplicável ao Juizado Federal o
disposto no art. 39 da Lei n. 9.099/1995 (“É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta
Lei”). Nesses termos, não há óbice para o título judicial superar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

No entanto, tal quadro não possibilita que o autor “deixe de renunciar”, quando da propositura da ação, ao valor
relativo às parcelas vencidas que, somado a 12 (dose) prestações vincendas, exceder ao limite da alçada, para, ao fim,
astuciosamente, requerer o recebimento da totalidade das parcelas, sem qualquer desconto.

Há, portanto, um limite: quando da execução, os valores correspondentes às parcelas retroativas (anteriores à
ação) somados a 12 (doze) parcelas vincendas (contadas da propositura), na data do protocolo da ação, não poderão superar
o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes na respectiva data. Em relação a outros valores (demais parcelas que
vencerem a partir do ajuizamento da ação, juros de mora, correção, eventual multa cominatória etc.), o montante da condenação não
sofrerá qualquer restrição, observando-se, em qualquer caso, o disposto no art. 17 da Lei n. 10.259/2001.

Eis os precedentes da TNU acerca da matéria:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. VALOR DA CAUSA X VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE VALOR PARA FINS DE
COMPETÊNCIA. ARTIGO 260, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO DEPOIS DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 17 DA TNU. 
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. É indubitável que valor da causa e valor da condenação não se confunde. Mesmo que
ainda persistam entendimentos contrários no gigante Juizado Especial Federal do país, a Jurisprudência pacificada do STJ e a da TNU é a
de que o valor da causa para fins de competência, deve ser entendida nos termos do artigo 260, do Código de Processo Civil, não podendo
a soma das 12 (doze) parcelas vincendas e os atrasados até a data do ajuizamento da ação ultrapassar 60 salários mínimos. Embora não
se possa renunciar às parcelas vincendas, perfeitamente possível a limitação e renúncia aos atrasados para a eleição do rito dos Juizados
Especiais. 8. Após a demanda, os valores atrasados, ou seja, os valores da condenação, não se sujeitam à limitação dos 60 (sessenta)
salários mínimos, daí a redação cristalina do artigo 17, §4º da Lei nº 10.259/01. Foi nesse sentido a aprovação da Súmula nº 17 da TNU:
para que não se interprete o ingresso nos Juizados Especiais Federais, como renúncia à execução de valores da condenação superiores a
tal limite – repita-se, pois diferente de valor da causa. Igualmente importante consignar que, por outro lado, “O que se consolidou não foi
a possibilidade do autor da demanda não renunciar ao excedente e, ao fim arguir, maliciosamente, a ausência de sua renúncia para tudo
receber, sem qualquer desconto, até mesmo porque estamos tratando de questão de competência absoluta” (PEDILEF nº 008744-
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95.2005.4.03.6302, Rel. Juiz Federal LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA, DOU 28/06/2013). Ou seja, pode ocorrer sim limite, mas na
data do ajuizamento da ação, conforme explicitado no item 7, mas não após esta data. 9. Importante deixar claro também que não se trata
nestes autos de dissídio afeto à competência, matéria processual, e sim, o direito material disciplinado no artigo 17, §4º, da Lei nº
10.259/01. Como já decidido por este Colegiado, “Embora os critérios de determinação de competência sejam de índole processual, o que
inviabiliza sua apreciação por esta Turma Nacional, restrita que está à análise de questões a envolver direito material (Lei nº 10.259/2001,
art. 14), tais digressões se faziam necessárias para demonstrar que, nos Juizados Especiais Federais, critério para definição de
competência nada dizem com valor de condenação” (PEDILEF nº 2008.70.95.00.1254-4, Rel. Juiz Federal CLÁUDIO CANATA, DJ
23/03/2010), grifo no original. 10. No caso em apreço, a sentença corretamente, diga-se de passagem, limitou o valor da execução na data
do ajuizamento da ação, a 60 salários mínimos, nada dispondo a respeito dos atrasados a partir desta data. Confira-se: “O montante
apurado deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. a contar da citação (STF, RE 453.740),
observando-se o limite de 60 salários mínimos vigente na data do ajuizamento da ação, à exceção de acréscimos posteriores referentes a
correção monetária e juros de mora conforme o Enunciado nº 48 das Turmas Recursais da Seção do Rio de Janeiro”, grifei. Dessa parte da
sentença ninguém recorreu. 11. Na fase da execução, o Juízo monocrático facultou à parte autora a eleição do requisitório (60 salários
mínimos) ou precatório. Com a manifestação da autora no sentido de que “não renuncia”, veio a proferir a decisão hostilizada para que se
expeça requisitório, ignorando que antes fora o próprio Juízo a perquirir a vontade da Autora. 12. Merece ser anulado o acórdão
hostilizado que, ao abraçar a tese de limitação do valor de condenação após a data do ajuizamento da ação contra a vontade da Parte
Autora, como se renúncia tácita houvesse, não a imputando de teratologia, acabou por contrariar o entendimento sumulado desta Casa.
(...) 14. Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido para (i) reafirmar a tese de que valor da causa
(questão de competência), que pode ser limitada a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 260, do CPC, não se confunde com
valor da condenação, que a partir da data do ajuizamento da ação, pode superar esse limite; (ii) reafirmar a tese de que o ingresso ao
Juizado Especial não acarreta renúncia aos valores da condenação que ultrapassam os 60 (sessenta) salários mínimos (Súmula nº 17 da
TNU); (iii) anular a decisão referendada da Turma de Origem, nos termos da Questão de Ordem nº 20, determinando a realização de novo
julgamento à luz do entendimento desta Turma Nacional. 15. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea “a”, do RITNU,
servindo como representativo de controvérsia. (PEDILEF 200951510669087, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 17/10/2014 PÁG.
165/294.)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA PARA
DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A TESE
DE QUE A RENÚNCIA APRESENTADA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS,
RESSALVADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA, SOMENTE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS A
DOZE PARCELAS VINCENDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. (...) Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que o
acórdão, ao limitar o valor da condenação no montante de 60 salários mínimos na data da sentença, adotou interpretação divergente
daquela acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (...) 5. A divergência apontada no presente Pedido de Uniformização cinge-se à
aplicação do limite de 60 salários mínimos, considerados na data do ajuizamento da ação e calculados conforme a Lei n. 10.259/2001,
desconsiderando-se as parcelas vencidas durante o curso da demanda e o valor da condenação. 6. A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo
3º, que compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta salários-mínimos. Nas hipóteses em que
o pedido visar à condenação da parte ré ao pagamento de parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para
fins de competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da
mencionada lei, prevê a possibilidade de expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor da execução ultrapassar a alçada
do Juizado Especial Federal. 7. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos
Juizados Especiais Federais (cf. TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU 03/05/2013), uma
vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto de execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a
admissibilidade da renúncia tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização). De igual modo, o valor da causa não precisa guardar exata correspondência com o valor da condenação, porque o art. 3º,
§2º, da Lei n. 10.259/01, dispõe que o valor da causa deve ter como parâmetro a inclusão de doze parcelas vincendas nas obrigações por
tempo indeterminado. A observância dos critérios para fixação do valor da causa nessas hipóteses (art. 260, do Código de Processo Civil
de 1973, e art. 292, §§1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil) exigiria que a sua apuração correspondesse ao somatório das parcelas
vencidas e doze prestações vincedas, cujo resultado não poderia ser superior a sessenta salários-mínimos (cf. TNU, PEDILEF
200932007021984, Rel. Juiz Federal Janílson Bezerra de Siqueira, DOU 23/03/2012). 8. A possibilidade de a tramitação processual
estender-se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo, implica perda patrimonial significativa ao
credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada para definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando
houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas no valor da causa. Portanto, ressalvada
manifestação expressa e clara da parte autora, a renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais
Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando proposta a ação. (...) 9. Na presente hipótese, a
parte autora redigiu petição para “manifestar sua anuência com o recebimento do valor da condenação até o limite de 60 salários
mínimos, renunciando à diferença além do referido limite, referentes aos valores pleiteados na inicial, o que engloba as parcelas vencidas
até a distribuição da ação, bem como a pertinente a doze prestações vincendas, também contadas da data da distribuição da presente
ação”. 10. A interpretação do texto transcrito não autoriza a conclusão obtida pela Turma Recursal de origem, pois a demandante
enfatizou que sua renúncia cingia-se a doze parcelas vincendas, contadas a partir da data da distribuição da ação, após ser instada pelo
Juízo a quo a esclarecer os critérios empregados para definição do valor atribuído à causa. Logo, a parte autora tem direito a obter a
condenação do réu ao pagamento das parcelas, que se venceram ao longo da tramitação processual e superaram o limite das doze parcelas
vincedas consideradas no cálculo do valor da causa, sendo certo que a execução será feita mediante expedição de precatório se o
somatório dessas quantias sobejar sessenta salários-mínimos. 11. Ante o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe
provimento para substituir o acórdão recorrido e fixar a tese de que a renúncia apresentada para definição de competência dos Juizados
Especiais Federais, ressalvada manifestação expressa da parte autora, somente abrange as parcelas vencidas somadas a doze parcelas
vincendas na data do ajuizamento da ação. (PEDILEF 0007984-43.2005.4.03.6304. Relator Juiz Federal Fábio Cesar dos Santos Oliveira.
Julgado em 14/4/2016)

Assim, na execução, o somatório das prestações vencidas até o ajuizamento, acrescido de 12 (doze) prestações
vincendas, ficará limitado a 60 (sessenta) salários mínimos, não incidindo qualquer limitador quanto às demais parcelas.

O STJ, no julgamento do REsp n.º  1.807.665/SC, vinculado ao tema repetitivo n. 1.030, em 26/11/2020, firmou  a
seguinte tese:"Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para
fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei
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10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas".

No caso em exame, o autor, ao ajuizar ação previdenciária de n.  5001917-33.2019.4.02.5004, em 30/8/2019, não
apresentou a aludida renúncia e  o INSS, em sua contestação, suscitou a tese de que ele deveria renunciar ao excedente ao teto dos
JEFs, para que o valor da causa correspondesse às parcelas vencidas anteriores à data do ajuizamento, somadas as doze vincendas.
Ocorre que a sentença, que reconheceu como tempo de trabalho especial o período de 17/04/2006 a 30/11/2007, não se manifestou
sobre o argumento de defesa da autarquia, que, por sua vez, não opôs embargos. 

Consta que o autor interpôs recurso inominado, para que fosse reconhecido o tempo de trabalho especial  de
04/03/1985 a 13/09/1990, de 06/05/1991 a 03/12/1994 e 10/04/1995 a 31/04/2000 e 01/06/2000 a 30/11/2007, e, em contrarrazões,
o INSS afirmou tão-somente que a sentença deveria ser mantida por seus fundamentos. Em sede recursal, esta TR deu provimento
ao RI para reconhecer o exercício de atividade especial de 04/03/1985 a 10/05/1986, 11/05/1986 a 28/02/1987, 01/03/1987 a
31/04/1988, 01/05/1988 a 13/09/1990, 06/05/1991 a 03/12/1994, 10/04/1995 a 31/04/2000 e 01/06/2000 a 30/11/2007 e determinar
a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais desde a DER em 6/11/2012, observada a
prescrição quinquenal. Novamente, o INSS não opôs embargos declaratórios. Assim, o acórdão transitou em julgado em 30/9/2020
(evento 50 daquela ação).

Ocorre que esta TR, no julgamento do mandado de segurança n. 5027343-22.2020.4.02.5001, em 8/4/2021, por
maioria, sendo vencedor o voto divergente do Segundo Relator, entendeu que, com o trânsito em julgado, não haveria como
estabelecer o suscitado limite na fase de cumprimento de sentença, conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...)

4. O Juízo a quo entendeu que haveria renúncia automática de valores acima de 60 S.M. quando do ajuizamento nos JEF's; e que se
estenderia apenas aos valores devidos até o ajuizamento da ação.

O INSS, neste MS, sustenta que a ausência de renúncia apresentada pela parte autora não tem o condão de modificar a regra prevista na
legislação em vigor para o processamento das causas perante o Juizado Especial Federal; e que o teto do Juizado Especial Federal é
composto pelas parcelas vencidas e pelas 12 parcelas vincendas.

Assiste razão ao INSS quando afirma se este o teto dos JEFs.

Ocorre que não houve renúncia; e o título exequendo tampouco estipulou tal limitação; poderia tê-lo feito, mas não o fez.

Esse entendimento não impede que se limite a condenação de forma a respeitar a limitação legal de sessenta salários mínimos para as
parcelas vencidas e doze vincendas. Essa limitação, contudo, só pode ocorrer na sentença - ou acórdão - que estabelece a condenação.

Uma vez que não houve renúncia e que o acórdão transitado em julgado (eventos 29 e 34) não estabeleceu qualquer limite quanto ao
crédito a ser recebido pelo autor, não há como estabelecer esse limite na fase de cumprimento de sentença.

A coisa julgada opera tem o efeito de sanar vícios processuais. Se havia incompetência dos juizados por valor da causa incorretamente
apontado e não houve renúncia ao valor excedente, a coisa julgada sanou tal vício. 

Assim é que não há direito líquido e certo do impetrante a justificar a concessão da segurança pretendida.

5. Conclusão.

Em face do exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

(...)

Mostra-se, portanto, desnecessário reiterar os fundamentos da decisão transcrita, que serão tomados como razões de
decidir para denegar a segurança requerida pela autarquia.

Voto por denegar a segurança pleiteada. Consequentemente, revogo a medida liminar de evento 3. Isenção de custas.
Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001581244v14 e do código CRC 200a2f7e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:4 

5004456-73.2022.4.02.5001 500001581244 .V14 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 249



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 5/505

RECURSO CÍVEL Nº 5034144-17.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOVELINO VENANCIO SANTANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (evento 26), alega, em síntese,  que (i) ajuizou o presente processo judicial visando à
condenação da autarquia previdenciária para a concessão do acréscimo de 25% em seu benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, em razão de estar acometido de grave doença cardiológica irreversível, contudo, o Juízo indeferiu o pedido exordial,
considerando que não seria possível a concessão do adicional de 25% no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
estando tal majoração restrita ao benefício de aposentadoria por invalidez; (ii) a Turma Nacional de Uniformização  uniformizou
sua jurisprudência no sentido de ser devido o adicional de 25% a todas as espécies de aposentadoria; e (iii) o Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 982, entendeu ser devida a extensão do adicional de 25% às demais aposentadorias.

Sem contrarrazões.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte
fundamentação:

(...)

A parte autora almeja a condenação do INSS a pagar adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria.

O artigo 45 da Lei nº 8.213/91 prevê que o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de
outra pessoa será acrescido em valor proporcional a vinte e cinco por cento.

A parte autora não é beneficiária de aposentadoria por invalidez, mas de outra espécie aposentadoria. Mesmo assim, a parte autora alega
necessitar da assistência permanente de outra pessoa e reclama tratamento isonômico com os beneficiários de aposentadoria por invalidez.

Ressalvada minha posição pessoal, o Supremo Tribunal Federal declarou a impossibilidade de concessão e extensão do adicional de 25%
por necessidade de assistência permanente de terceiros para outras espécies de aposentadoria, que não a aposentadoria por invalidez. A
Corte entendeu que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, benefícios e vantagens só podem ser criados ou ampliados por lei.
Foi estabelecida a seguinte tese com repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode
criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas
às espécies de aposentadoria” (Recurso Extraordinário 1.221.446, DJe-STF 04/08/2021).

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou a questão da extensão do adicional de 25% para qualquer espécie de
aposentadoria, com base no recente entendimento do STF no julgado do RE n. 1.221.446. O autor, por sua vez, não apresentou
nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001535907v2 e do código CRC 0ffa0a7b. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001713-12.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DJEIKSON RAINER DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido da concessão do
adicional de 25% em aposentadoria por invalidez..

Em suas razões recursais (evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o autor já é beneficiário de
aposentadoria por invalidez (benefício nº 630973916-0) desde 15/08/2019, concedido em 10/01/2020, (ii) em 06/11/2019, requereu
a concessão de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) em sua APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
(Aposentadoria por invalidez), sendo seu pedido foi indeferido com a justificativa de que “conforme o art. 45, da Lei 8.213/91, o
acréscimo é destinado apenas para os segurados aposentados por invalidez e de acordo com consultas realizadas pela Autarquia o
benefício do Autor não é este tipo, (iii) o autor é portador de NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU
DESCONHECIDO DO ENCÉFALO, INFRATENTORIAL (CID 10 – D43.1), foi submetido a duas cirurgias para ressecção parcial
do tumor cerebral, (iv) o Autor é extremamente dependente de terceiros, pois por sequelas do tumor cerebral que o atinge, não pode
andar sozinho e fazer atividades diárias habituais, vez que após a última cirurgia perdeu completamente a visão ocular esquerda e a
visão ocular do lado direito está bem comprometida, (v) o Autor comprova ser depende de auxílio PERMANENTE de terceiros.

Sem contrarrazões.

IDADE 32 anos
DOENÇA(S) Histórico de craniofaringeoma, tendo sido submetido à radioterapia e abordagem cirúrgica em 2013 e, em seguida, em 2015 por recidiva

tumoral. Apresenta, em caráter sequelar, amaurose à esquerda e pan-hipopituitarismo

 

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 17/05/2021 requerendo o adicional de 25% em aposentadoria por invalidez. Consta, nos
autos, que recebe aposentadoria por invalidez desde 15/08/2019 (evento 14, OUT2).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
9/3/2020 Laudo médico atestando diagnóstico de craniofaringioma desde 2013, operado transfrontal no

Hospital Jaime, inclusive com DVP à direita por hidrocefalia. Oncologista indicou radioterapia.
Operado em janeiro de 2015. RM de Encéfalo 10/18 e lesão residual estável.

9/7/2015 Informe de alta hospitalar e ficha de internação
10/1/2014 Resultado da Biópsia
10/6/2017 Encaminhamento do SUS atestando que o paciente teria sido trazido pelo SAMU com quadro de

crise convulsiva não presenciada pela equipe, por volta das 20:30h. Estava deitado em sala e
apresentou liberação esfincteriana, relatando cefaléia no momento da admissão. Mãe refere que
o mesmo sentia cefaléia frequente em 2014, quando descobriu craniofaringioma. Fez cirurgia
com retirada da parte do tumor e feita derivação para estômago (para descompressão).
Permaneceu em observação, evoluiu com vômitos e persistência da cefaléia mesmo com
anagelsia potente. Apresentou desorientação em tempo e espaço.

4/6/2019 Paciente em tratamento para craniofaringeoma neste serviço evoluindo com panhipopituitarismo
e dislipidemia de difícil controle mesmo em uso de sinvastatina 40mg. Solicito liberação
atorvastatina.

19/2/2015 Tomografia computadorizada do crânio
 E outros documentos médicos...

A perícia judicial (evento 16), por sua vez, elaborada em 17/8/2021, por médico especialista em neurologia, concluiu
que o autor, embora fosse incapacitado, por apresentar a histórico de craniofaringeoma, não era dependente de terceiros.

Destacou a perita que (i) o autor apresenta histórico de craniofaringeoma, tendo sido submetido à radioterapia e
abordagem cirúrgica em 2013 e, em seguida, em 2015 por recidiva tumoral, (ii) apresenta, em caráter sequelar, amaurose à esquerda
e pan-hipopituitarismo, (iii) tratam-se de sintomas secundários à abordagem cirúrgica de lesão neoplásica, (iv) a doença/lesão que
acomete a parte autora não interfere em sua vida civil independente e não o torna dependente do auxílio permanente de
terceiros, pois não existem evidências de dependência funcional, apesar da perda de acuidade visual à esquerda. 
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E mais, consignou também que "o autor apresenta, em caráter sequelar, apenas amaurose à esquerda e
hipopituitarismo. Existem evidências da necessidade de uso de medicação anticonvulsivante em 2015, sem confirmação da
extensão dessa indicação até a data atual. O autor queixa-se de déficit cognitivo, no entanto, tal sintoma não foi confirmado pelo
neurologista assistente em laudo datado de 05/08/2021 (assinado pelo Dr. Gedson Araújo) e, em 2015, após a última abordagem
cirúrgica, existem evidências em prontuários de que o autor encontrava-se lúcido, orientado, consciência e sem prejuízo de
memória".

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões pertinentes, prestando todos os esclarecimentos necessários.

No mais, os laudos e documentos médicos particulares juntados pelo autor comprovam histórico de craniofaringeoma
e a incapacidade laborativa do autor, mas não é suficiente para comprovar a dependência permanente do autos de terceiros.

Ressalta-se que não há, nos autos, nenhum documento médico que ateste essa necessidade e nem que relatem
limitações compatíveis a essa necessidade.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. O
autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001569436v12 e do código CRC f0cc4a37. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002770-02.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: BERNARDO ANDREATTA ALVES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos
seguintes termos: "JULGO PROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, declarando a inexistência do débito de R$ 11.354,39 (onze mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) cobrado pelo INSS da parte autora, em razão do recebimento da integralidade do
benefício de pensão por morte (NB: 1003682992), caso em que devem ser devolvidos eventuais valores descontados pelo INSS,
bem como cessados os descontos mensais".

Em suas razões recursais (evento 53), alega, em síntese,  que (i) a decisão ora impugnada colide frontalmente com o
ordenamento jurídico pátrio; (ii) os descontos efetivados no benefício autoral se referem aos valores percebidos pelo mesmo
anteriormente ao retorno do desmembramento de sua pensão por morte para outra beneficiária (NB1468433129 - DER 11/04/2018);
(iii) o débito foi gerado automaticamente pelo sistema quando da reativação do benefício de pensão por morte, de modo que não há
processo de apuração de dívida; (iv) não houve erro administrativo, operacional ou mesmo de interpretação da lei; (v) conforme se
verifica nos documentos ora juntados, o benefício de pensão por morte do autor é desdobrado, sendo o outro benefício titularizado
pela sua irmã, Eduarda Faria Alves - NB1468433129; (vi) com a habilitação tardia da outra pensionista, o benefício passou a ser
pago com rateio entre os dois dependentes habilitados e, anos após a concessão, o benefício de pensão por morte NB 146843312 foi
suspenso por não saque, sendo posteriormente reativado em dezembro de 2018; (vii) ocorre que, no período de suspensão do NB
146843312, o autor recebeu integralmente o seu benefício; (viii) o HISCRE do benefício autoral comprova que o período de
01/07/2017 a 30/11/2018 foi pago no percentual de 100% e não apenas a sua cota-parte; (ix) com efeito, uma vez reativado o
benefício da outra pensionista, o INSS não poderia agir diferente, senão pagar as mensalidades a outra dependente desde a data da
reativação de seu benefício e cobrar os valores recebidos a maior pela parte autora; (x) não se está tratando de hipótese de
habilitação tardia, mas sim de reativação de benefício já concedido e que veio ser suspenso; (xi) mostra-se despiciendo tecer
maiores acerca da irregularidade do pagamento, pois a prevalecer a pretensão da parte autora haveria o pagamento de pensão por
morte superior a 100%, o que contrariaria o art. 75 da Lei de Benefícios; (xii) no tocante à existência de boa-fé, é imperioso
destacar que a inexistência de procedimento malicioso, por si só, não pode tornar lícito o que é ilícito: enriquecer-se à custa de
outrem; e (xiii) no caso, os cofres públicos devem ser ressarcidos, porque são recursos da coletividade, e não do administrador que
ocupe, temporariamente, ou não, algum cargo público e que tem a função de dar cumprimento à lei.

Contrarrazões de evento 20.

VOTO

A autora ajuizou esta ação em 25/9/2020 objetivando "a declaração de inexistência de débitos com a requerida
decorrentes de reativação de desdobramento, no valor de R$ 11.354,39 (onze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
nove centavos)" e "a restituição de todos os valores descontados do benefício previdenciário nº 1003682992, realizados desde a
competência 12/2018 até a presente data, corrigidos e atualizados segundo índices legais, no valor de R$ 5.076,24 (cinco mil e
setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)".

A sentença julgou procedente a pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...)

 

Trata-se de ação proposta por BERNARDO ANDREATTA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
objetivando a declaração da inexistência de débito junto à Autarquia e devolução dos valores descontados.

Dispensado o relatório, na forma do art. 1º. da Lei nº. 10.259/01 c/c art. 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido.

De início, destaca-se que os valores pagos indevidamente pela Autarquia Previdenciária deverão ser devolvidos pelo beneficiário, nos
termos do artigo 115 da Lei 8.213/91, desde que constatado o dever de devolução:

Art. 115.  Podem ser descontados dos benefícios:

II - pagamento de benefício além do devido;
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II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de
cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos do disposto no Regulamento.                (Redação dada pela Medida
Provisória nº 871, de 2019)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de
cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos
do regulamento;               (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Aduz o autor que recebe pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor desde 15/03/2011, e que em outubro de 2011 houve a
habilitação de sua irmã, de modo que o benefício foi desdobrado em duas cotas. No entanto, em 01/2018, alega o autor que o
desdobramento foi cessado e este passou a receber a integralidade dos proventos até 11/2018, quando na competência 12/2018, a irmã foi
reabilitada e passou a receber o benefício novamente. 

Diante da nova situação fática, a Autarquia passou a deduzir de seu benefício os valores recebidos no período citado, descontos que
aumentaram progressivamente. Em razão disso, o autor ajuizou a ação por entender que os descontos não são devidos, bem como que
postula a suspensão dos descontos.

Houve concessão de tutela de urgência no evento 25, para suspender os descontos no benefício.

Em contestação, o INSS alega que as cotas não estavam sendo sacadas e que, após a reabilitação, os valores recebidos indevidamente pelo
autor devem ser devolvidos (evento 17).

Ocorre que, conforme se observa dos documentos juntados, a própria autarquia disponibilizou os valores supostamente indevidos ao autor.
Verifica-se que na competência 01/2018 o INSS creditou na conta de titularidade do autor o montante de R$ 2.890,58 (dois mil oitocentos e
noventa e cinquenta e oito centavos), a título de cessação do desdobramento do benefício, de modo que não há como exigir do autor que
este questione o valor e busque a informação acerca do motivo da cessação do desdobramento, principalmente em se tratando de menor
impúbere representado pela sua avó.

Da análise dos autos, no vertente caso, a questão principal se mostra na obrigação da parte autora em devolver os valores que recebeu a
título de pensão por morte no período em que a cota-parte da outra beneficiária estava suspensa.

Da análise dos autos, verifica-se que o pagamento da integralidade do benefício citado se deu de ofício pela Autarquia Previdenciária,
como já mencionado, sem qualquer conduta do autor, menor impubere representado por sua avó.

De fato, por ter sido concedido administrativamente, com base na análise da própria autarquia, o benefício goza de presunção de
legalidade e deve ser mantido até sua regular revogação/cessação, não se podendo exigir qualquer comportamento da beneficiária para
este desfecho a não ser responder às eventuais solicitações efetuadas pela Autarquia.

Infere-se que o autor não concorreu para o recebimento supostamente indevido da integralidade do benefício, tampouco instigou a
Autarquia a proceder qualquer tipo de pagamento no montante mensal recebido a título de pensão enquanto a cota-parte da outra
beneficiária estaria suspensa, de maneira tal que não haveria como ser do conhecimento do autor a incorreção do recebimento dos valores
no período.

Em razão de todo exposto, concluo pela existência de boa-fé na conduta da parte autora, caso em que deve ser aplicada a jurisprudência
do STJ estabelecida no julgamento do TEMA 979 - Recurso Repetitivo:

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em
interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta
por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto,
comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Ademais, deve ser lembrado nesse caso a necessidade de respeito ao princípio da proteção da confiança, conforme à cláusula geral
prevista no artigo 422 do CC, bem como nos enunciados das Jornadas de Direito Civil, e, ainda, no art. 5º do CPC/15. Vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e
boa-fé.

[...]

IV. JDC. Enunciado 362. A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança,
tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.

IV. JDC. Enunciado 363. Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, sendo obrigação da parte lesada apenas
demonstrar a existência da violação.

[...]

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Em razão de todo exposto, concluo pela existência de boa-fé na conduta da parte autora, de sorte que o reconhecimento da inexistência do
indébito fustigado é providência que se impõe, uma vez que os valores foram recebidos de boa-fé.

Diante disso, reconheço a inexistência do débito, de maneira que deverá o INSS cessar os descontos perpetrados no benefício da parte
autora, bem como proceder à devolução dos valores descontados indevidamente.
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Da tutela provisória

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da
pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que é imanente ao caráter alimentar da
prestação, voltada para a subsistência do segurado. Diante disso, mantenho a tutela provisória de urgência concedida no evento 25, para
que o INSS cancele o débito existente em nome da parte autora e não proceda com novas cobranças, bem como cesse os descontos mensais
no benefício do autor.

Dispositivo

Pelo exposto,  JULGO PROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, declarando a inexistência do débito de R$ 11.354,39 (onze mil trezentos e cinquenta e
quatro reais e trinta e nove centavos) cobrado pelo INSS da parte autora, em razão do recebimento da integralidade do benefício de pensão
por morte (NB: 1003682992), caso em que devem ser devolvidos eventuais valores descontados pelo INSS, bem como cessados os
descontos mensais.

 

(...)

Com efeito, a 1ª Seção do STF fixou a tese sobre devolução de valores previdenciários no julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 979):

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo (material ou operacional) não embasado em
interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do
valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé
objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

Ou seja, deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado, concernente à sua aptidão para compreender, de forma
inequívoca, a irregularidade do pagamento. Registre-se que a  Administração Pública tem o dever-poder de rever seus próprios atos,
quando houver vícios insanáveis, para anulá-los, pois deles - em tese - não se originam efeitos.

Considerando que é imprescindível, para a não devolução dos valores pagos indevidamente pela Previdência Social -
além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício -, a presença da boa-fé objetiva daquele que
recebe parcelas tidas por indevidas pela Administração, no caso em exame, não há prova de que a parte autora recebeu o benefício
de má-fé, o que lhe assegura o direito de não devolvê-lo. Isso porque ela não tinha condições de compreender que o valor não era
devido e se seria possível exigir dela comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a administração
previdenciária.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001595396v12 e do código CRC 1d0afa91. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009824-97.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLA ROSANE NUNES FRANCA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença que julgou  improcedente a pretensão
inicial.

Em suas razões recursais (evento 21), alega, em síntese,  que (i) o presente recurso trata de ação visando à revisão do
cálculo da RMI de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do professor – NB 197.786.139-0 com DIB em
17/04/2019, para que este seja efetuado na forma prevista na regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/1991, através da “média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”; (ii) o
magistrado incorreu em equívoco ao julgar o feito improcedente, entendendo que a razão de divergência de valores apontada pela
parte autora decorre da adoção de sistemática de cálculo diversa da que foi efetivamente levada em consideração pelo INSS; (iii)
a Lei 8.213/1991 previa, em sua redação original, que o salário-de-benefício deveria ser calculado através da média aritmética dos
salários-de-contribuição imediatamente anteriores a concessão do benefício até o máximo de 36 salários-de-contribuição
encontrados nos 48 meses anteriores; (iv) assim, o segurado poderia verter contribuições sobre valor inferior durante toda a vida
laboral e elevar o valor destas nos últimos 36 meses anteriores à aposentadoria, garantindo um benefício de valor elevado; (v)
buscando maior equilíbrio financeiro e atuarial, foi editada a Lei 9.876/1999, que alterou drasticamente a forma de cálculo do
benefício determinando que o salário-de-benefício fosse calculado através da média aritmética simples dos oitenta por cento
maiores salários-de-contribuição existentes durante toda a vida laboral do segurado; (vi) considerando a necessidade de evitar
prejuízos aos segurados que já eram filiados à Previdência Social pelo alargamento do período básico de cálculo para todo o
período contributivo, tornou-se necessário introduzir uma regra transitória para ser aplicada àqueles trabalhadores que já estavam
próximos da aposentadoria e poderiam ter seu benefício reduzido pela drástica alteração na forma de cálculo do benefício; (vii)
considerando que, após ser aposentada por tempo de contribuição de professor, seu salário de benefício, em conformidade com a
legislação vigente na DIB do benefício  (17/04/2019), deve corresponder à média aritmética simples dos 80%  maiores salários-de-
contribuição, corrigidos mês a mês, de todo período contributivo desde julho de 1994; (viii) conforme as informações constantes no
CNIS, os 80% das maiores contribuições de todo período contributivo a partir de julho de 1994 no presente caso totalizam
R$540.941,77; (ix) sendo assim, o divisor a ser aplicado no cálculo da autora é 189 por corresponder a 80%  de 237  contribuições
totais (a partir da competência de julho de 1994); (x) o fator previdenciário será aplicado ao caso em apreço, correspondendo a
0,6203, considerando ainda a progressividade prevista no art. 29, § 9º, III, da Lei 8.213/1991; (xi) o salário-de-
benefício corresponderá a R$1.775,38, pois R$540.941,77/189 = R$2.862,13 x 0,6203 = R$1.775,38; (xi) como a RMI da
aposentadoria por tempo de contribuição corresponde a 100% do salário-de-benefício, o valor da RMI deve corresponder a
R$1.775,38;  e (xiii) faz jus à revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que, conforme já
exposto na exordial, a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição deve corresponder a R$1.775,38 em perfeita consonância
com a legislação aplicada ao caso em tela.

Contrarrazões (evento 25).

VOTO

A autora, em 19/4/2021, ajuizou esta ação objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição (professor) – NB 197.786.139-0, mais especificamente da RMI, que deve corresponder a R$1.775,38, com efeitos
financeiros em 17/4/2019 (DIB). 

Na inicial, a autora formulou a tese de que as informações constantes no CNIS,  em especial os salários-de-
contribuição, a RMI da aposentadoria – R$1.029,97  – não condiz com o valor real do benefício. Afirma que faz jus à revisão do
seu benefício, que, segundo ela,  deve corresponder a R$1. 775,38.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)

De início, destaco que não há se falar em suspensão do feito por conta dos Temas 999 do STJ e 1.102 do STF, visto que, ao contrário do
que dito em contestação, a parte autora não está postulando a aplicação da “Revisão da Vida Toda” a seu benefício.

A parte autora questiona o cálculo de RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição de professor NB 57/197.786.139-0 (DIB
17.04.2019) – concedida, diga-se, por meio de tutela jurisdicional no bojo do processo n. 5030250-04.2019.4.02.5001 –, ao argumento de
que o INSS computou equivocadamente seus salários-de-contribuição, deixando de dividi-los pelo número de contribuições correto, o que
está causando prejuízo à autora.
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Em verdade, uma simples análise do cálculo autoral (Evento 1, CALC6) em conjunto com a carta de concessão do benefício (Evento 1,
CCON5) demonstra que a divergência de valores apontada pela parte autora decorre da adoção de sistemática de cálculo diversa da que
foi efetivamente levada em consideração pelo INSS.

Com efeito, a parte autora fez sua conta somando todos os salários-de-contribuição havidos nos períodos concomitantes, na sistemática de
atividade única. Já o INSS adotou a sistemática de múltiplas atividades, dividindo o cálculo dos salários-de-contribuição entre as
atividades principal e secundária, nos moldes da redação então vigente para o artigo 32 da Lei de Benefícios:

Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos
salários-de-contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o
disposto no art. 29 e as normas seguintes:

I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário-de-beneficio será calculado
com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição;

II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício corresponde à soma das seguintes parcelas:

a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições
do benefício requerido;

b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses
completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido;

III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea "b" do inciso II será o resultante da relação entre os anos
completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu apenas
por uma das atividades concomitantes.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário-de-contribuição das atividades concomitantes
em respeito ao limite máximo desse salário.

Esta é basicamente a razão pela qual o cálculo autoral termina por encontrar RMI de R$ 1.775,38, enquanto a autarquia apurou montante
inicial de R$ 1.029,97.

Destaque-se, por sua vez, que a inicial não traz nenhuma fundamentação fática-jurídica que questione efetivamente tal sistemática de
cálculo. Limita-se a dizer que o cálculo foi feito de forma equivocada, utilizando-se, porém, de sistemática de cálculo não prevista
legalmente para as hipóteses de múltiplas atividades.

Não se desconhece que há discussões jurídicas a respeito do afastamento da regra do artigo 32 da Lei de Benefícios, no entanto, repita-
se, a parte nada alegou neste sentido – seja em inicial, seja em réplica – para embasar eventual revisão de sua RMI com fulcro neste
fundamento, não podendo o Juízo analisar a demanda com base em potenciais alegações não efetivamente deduzidas pela parte.

Neste sentido, tal como deduzida a demanda, resta claro que a pretensão não merece a guarida do Juízo.

Dispositivo:

Ante o exposto, afasto a questão prévia suscitada em contestação e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o
mérito da postulação, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Com efeito, a revisão a que se propõe a parte autora é descabida, conforme os fundamentos supracitados. 

Todavia, sabe-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do
PEDILEF n.  5003449-95.2016.4.04.7201, em 22/2/2018, por maioria de votos, ratificou a tese de que, no cálculo de benefício
previdenciário concedido após abril de 2003, devem ser somados os salários-de-contribuição das atividades exercidas
concomitantemente, sem aplicação do art. 32 da Lei 8.213/1991. Registre-se que o processo foi julgado como representativo da
controvérsia, para que o entendimento seja aplicado a outros casos com a mesma questão de direito.

Na ação, o INSS alegou que o beneficiário não preenchia todos os requisitos em cada uma das atividades por ele
exercidas para a concessão do benefício da forma pretendida e, por isso, o cálculo deveria se dar pela soma do salário-de-
contribuição da atividade principal com percentuais das médias dos salários-de-contribuição das atividades secundárias.

O Relator, em seu voto, afirmou que a alegação do INSS tinha respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), aduzindo que a lei prevê expressamente que a soma dos salários-de-contribuição dos períodos concomitantes somente
é admitida caso o segurado preencha em cada um deles os requisitos para a concessão do benefício pleiteado e, não sendo o caso,
 aplicam-se as regras a partir do inciso II do art. 32 da Lei nº 8.213/1991.
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No entanto, em voto divergente (e vencedor), a juíza federal Luísa Hickel Gamba argumentou que prevalece no TRF
da 4ª Região o entendimento de que, no cálculo de benefícios previdenciários concedidos após abril/2003, devem ser somados os
salários-de-contribuição das atividades exercidas concomitantemente, inclusive para períodos anteriores a abril de 2003, com
observância do teto, em face da derrogação do art. 32 da Lei nº 8.213/1991 pela legislação superveniente que fixou novos critérios
de cálculo da renda do benefício, especialmente a Lei nº 10.666/2003.

Ressalta-se que esse mesmo entendimento foi uniformizado pela TNU, sendo a última decisão em 25/10/2017.

Assim, no representativo de controvérsia foi ratificada a uniformização da TNU no sentido de que, tendo o segurado
que contribuiu em razão de atividades concomitantes implementado os requisitos ao benefício em data posterior a 01/04/2003,
os salários-de-contribuição concomitantes (anteriores e posteriores a 04/2003) serão somados e limitados ao teto.

Com esses fundamentos, deve ser reformada a sentença para que se proceda à revisão do benefício da autora nos
termos acima expostos. 

Registre-se que esta decisão não é extra petita e, portanto, nula, isso porque esta TR teve de enfrentar o tema relativo
à soma dos salários-de-contribuição concomitantes, afastando a aplicação do art. 32 da Lei 8.213/1991. No caso concreto, fica
assegurado o direito da parte autora  de adicionar os salários-de-contribuição das atividades concomitantes, a partir da competência
abril/2003, inclusive, ante a derrogação do art. 32 da Lei 8.213/1991, diante de legislação superveniente (notadamente, as Leis
9.876/1999 e 10.666/2003).

Sobre essa questão:

RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO URBANO. APLICAÇÃO DA MÉDIA SIMPLES DOS SALÁRIOS-DE-
CONTRIBUIÇÃO, NO CASO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES. DERROGAÇÃO DO ART. 32 DA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA
'EXTRA-PETITA'. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO DO PEDIDO REVISIONAL PRINCIPAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1.
Não é 'extra-petita' a sentença que determina a forma de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
mediante a média simples dos salários-de-contribuição, em face do reconhecimento de atividade urbana exercida de forma concomitante
a períodos anteriormente computados pelo INSS como contribuinte individual. 2. Sendo procedente o pedido de revisão da RMI e
havendo atividades concomitantes envolvidas no período básico de cálculo, cabe ao julgador definir o novo procedimento a ser adotado
para o cálculo do benefício, tratando-se, portanto, de consectário lógico do acolhimento do pedido revisional principal. 3. No cálculo de
benefícios previdenciários concedidos após abril de 2003, o salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de atividades
concomitantes corresponderá à apuração da média simples dos salários-de-contribuição, sem aplicação do art. 32 da Lei n. 8.213/91.
4. Recurso do INSS desprovido. (TRF, 4ª REGIÃO, RECURSO CÍVEL: 5000121-11.2017.4.04.7206, DJ 11/10/2018)

 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento e determinar a revisão da aposentadoria
da parte autora NB 197.786.139-0, nos termos da fundamentação,  com efeitos financeiros desde o início de seu pagamento em
17/4/2019. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão
sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter
sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação)
consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1897, com a redação da Lei 11.960/2009). Os
créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa
alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001539839v17 e do código CRC 8d008463.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024387-33.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: WILSON NASCIMENTO DO AMARAL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do acórdão (evento 42) proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de contradição ao reconhecer a cumulação do ano
marítimo com o tempo especial, isso porque houve reconhecimento administrativo de ano marítimo em períodos em que a
decisão judicial também reconheceu o tempo especial, ocasionando a cumulação indevida  na contagem. Ressalta que não há como
haver cumulação do adicional da equivalência mar/terra do marítimo com o tempo de serviço especial - vedação expressa na
legislação de regência - negativa de vigência (art. 57 do Decreto n. 357/1991;  art. 68 do Decreto n. 611/1992; art. 57 do Decreto n.
2.172/1997.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do parágrafo
único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o
anterior regime da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do julgado, não se constituindo em meio de
impugnação recursal que possa modificar o resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas
ou absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte
adversa, em observância à cláusula constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser
recebidos como mero "pedido de reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A sentença  julgou parcialmente parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a revisar a renda
mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/100.365.877-3 com base na conversão decorrente do ano
marítimo (15/07/1987 a 19/08/1987) e do tempo especial (27/09/1978 a 12/04/1979, 02/03/1985 a 25/09/1986, 02/01/1987 a
31/03/1987, 13/11/1989 a 22/11/1990, 04/12/1990 a 31/08/1993 e de 01/09/1993 a 28/04/1995) em tempo comum, pagando as
diferenças apuradas desde 19/10/2015".

Inconformado, o INSS interpôs o  recurso inominado de evento 22, alegando, dentre outros argumentos, que
a utilização do ano marítimo de forma concomitante com o cômputo de tempo especial não é possível, uma vez que na hipótese
haveria uma dupla contagem de tempo fictício, sendo que entender de forma diversa significaria conferir um tratamento por demais
favorável ao marítimo em relação às demais categorias profissionais, o que certamente não corresponde à vontade do legislador.

O acórdão de evento 42 apreciou o referido RI mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Eis a parte da
decisão que afirma que o ano marítimo pode ser simultaneamente considerado junto com o enquadramento de atividade especial e a
conversão em tempo comum:

(...)

Ficou provada atividade especial nos períodos de 27/09/1978 a 12/04/1979, 02/03/1985 a 25/09/1986, 02/01/1987 a 31/03/1987,
13/11/1989 a 22/11/1990, 04/12/1990 a 31/08/1993 e de 01/09/1993 a 28/04/1995.

O autor tem direito à contagem do ano marítimo no período de 15/07/1987 a 19/08/1987.

E o INSS já havia contabilizado ano marítimo nos seguintes períodos (evento 2, PROCADM2, fls. 63 a 65):

Período:                                            Empregador:
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27/09/1978 a 22/02/1979................. Volunteer

02/03/1985 a 16/04/1985................. Auremar SM Ltda.

09/05/1985 a 11/08/1986................. Auremar SM Ltda.

10/09/1986 a 26/09/1986................. Auremar

19/08/1987 a 31/01/1989................. Rol Port

17/11/1989 a 27/04/1990................. NM Jaqueline

02/07/1990 a 22/11/1990................. NM Jaqueline

01/12/1990 a 04/12/1991................. Rol portuario

06/01/1992 a 04/01/1993................. Rol portuario

02/02/1993 a 31/08/1993................. Rol portuario

01/09/1993 a 27/09/1994................. Rol portuario

14/10/1994 a 10/03/1995................. Rol portuario

10/03/1995 a 01/08/1998................. Rol portuario

01/08/1998 a 08/10/1998................. Rebocador Tubarão

08/10/1998 a 15/12/1998................. Rol portuario

O ano marítimo pode ser simultaneamente considerado junto com o enquadramento de atividade especial e a conversão em tempo
comum. A contagem do ano marítimo de 255 dias não se confunde nem afasta a contagem de tempo especial para fins de concessão de
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. O ano marítimo foi estabelecido com o propósito de compensar o trabalhador pelo
desgaste desproporcional da jornada de trabalho, exercida com confinamento em embarcações, sem possibilidade, por exemplo, de
retornar para casa ao final da jornada diária. Por outro lado, o reconhecimento da atividade especial é medida que se impõe a todo
trabalhador que de forma habitual e permanente fica exposto a agentes nocivos, pouco importando o regime de jornada de trabalho
aplicável. Os institutos tutelam bens jurídicos diversamente valorados, inexistindo qualquer impedimento à conversão do ano marítimo em
ano terrestre e o seu concomitante reconhecimento como tempo especial, quando ficar provada tanto a jornada desgastante com
confinamento em embarcações quanto a exposição a agentes nocivos. Nesse sentido: STJ, AR 3349, Relator Ministro Arnaldo Lima,
Terceira Seção, DJe 23/03/2010; decisão monocrática no REsp 1922669, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 19/03/2021.

A conversão decorrente da contagem do ano marítimo no período de 15/07/1987 a 19/08/1987 e a conversão em comum do tempo de
serviço especial representam um acréscimo de 3 anos, 1 mês e 23 dias de tempo de contribuição:

Somando esse acréscimo aos 36 anos e 10 meses computados na concessão da aposentadoria (evento 17), o autor completou, até
10/09/2010, data de início do benefício, 39 anos, 11 meses e 23 dias de tempo de contribuição. A majoração no somatório do tempo de
contribuição justifica revisar a RMI, por se tratar de uma das variáveis que influenciam aquele cálculo.

A soma do tempo de serviço especial corresponde a 7 anos, 9 meses e 14 dias. Logo, o autor não faz jus à conversão da aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria especial caso o tempo de contribuição ora apurado não resulte em fator previdenciário positivo.
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Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91). A interrupção do
prazo de prescrição retroage até a data do ajuizamento da ação (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por isso, estão prescritas as prestações que
deveriam ter sido pagas até cinco anos antes do ajuizamento da ação. A ação foi ajuizada em 19/10/2020. Está prescrita a pretensão a
diferenças anteriores a 19/10/2015.

(...)

A contradição no acórdão embargado consiste no fato de que houve a afirmação de que "não houve a utilização do
ano marítimo de forma concomitante com o cômputo de tempo especial". Isso porque houve sim a consideração simultânea do
reconhecimento de atividade especial, com a conversão em tempo comum, e do ano marítimo, porém a fundamentação da sentença
é suficiente para manter o entendimento desta TR no sentido de que o ano marítimo pode ser simultaneamente considerado com o
enquadramento de atividade especial e a conversão em tempo comum.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento para reconhecer a contradição
suscitada pela parte embargante, porém sem atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o
julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001596823v7 e do código CRC 4209f950. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000252-51.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: DIONESIO BRUNELI (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial para "i) ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para
reconhecer, como tempo de exercício de atividade especial, os períodos de 16/08/1994 a 28/04/1995, 23/12/1996 a 06/03/1997 e de
02/05/1997 a 07/02/2019; (fator de conversão de 1,4); ii) REJEITO o pedido de aposentadoria especial, com fulcro no art. 487, I,
do CPC; iii) ACOLHO o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição
integral a Dionesio Bruneli, com o tempo de 37 anos, 5 meses e 5 dias, com DIB em 07/12/2019 e RMI a ser calculada
administrativamente. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o INSS implante o benefício ora deferido em 30
dias úteis, contados da intimação da presente sentença; e (iv) pagar à parte autora as parcelas atrasadas desde a DIB, até a
efetiva implantação do benefício. As mensalidades devem ser corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescidas de
juros a partir da citação, na forma do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal".

O autor, em suas razões de evento 40, alega, em síntese, que (i) faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade
especial de 7/4/1993 a 1/8/1994, pois, de acordo com evento 19 (PROCADM1), atendeu às devidas exigências solicitadas pela
autarquia, protocolando a Declaração de Tempo de Serviço, emitida pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, a qual informa
ainda que  prestou serviço  contratado temporariamente para exercício do cargo de vigia; (ii) não poderá ser prejudicado por um
erro ocasionado pela municipalidade ao emitir um CTC com erro; (iii) faz jus também ao reconhecimento da especialidade de
16/8/1994 a 13/5/1996, pois anexou ao processo, no evento 1 (OUT7), o PPP emitido pelo sindicato dos Empregados de Empresas
de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo, uma vez que a empresa encerrou as atividades e não há como encontrar o
responsável para emitir o PPP; e (iv) equivocadamente a sentença concedeu o benefício com a data da DER em 07/12/2019, o que
não merece prosperar, porque, de acordo com a Carta de Comunicação de Decisão do INSS (anexada no evento 01/OUT9), bem
como o protocolo em anexo emitido pela autarquia, a correta data da DER é 07/02/219, portanto faz jus a reconhecimento do
benefício previdenciário desde a verdadeira data da DER em 07/12/2019.

Em suas razões recursais (evento 42), o INSS alega, em síntese, que (i) a atividade de vigilante não está prevista nos
anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964),
(ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação da
periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a sentença reconhecido a especialidade apenas com base
nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial,
bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que não é o caso) do
sindicado de categoria profissional do recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como notoriamente se sabe, existem várias empresas que
contratam vigilantes - terceirizados de empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc., (iv) desse modo, a apresentação
do PPP não pode ser dispensada conforme equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o enquadramento por categoria profissional, sendo
indispensável a apresentação do formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa exigência é
completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de função com a apresentação do formulário emitido pelo
empregador, indicando a profissão desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor comprovasse
que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que comprovado tal porte, somente poderia ter considerado
especial o período até 28/04/1995, porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial à
míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos anteriores a 28/04/1995, a sentença merece
reforma, com o consequente julgamento improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício de
atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n. 9.032/1995 alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x) a contar de 29/04/1995,
data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis
estabelecidos pela legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à necessidade de se comprovar a
exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração
regulamentar, o que continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do Decreto n.
2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de
logo se tornou exigível a comprovação de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a exposição a qualquer agente
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nocivo, assim, não é devido o enquadramento como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades
reputadas perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque de combustíveis) deixaram de ser
enquadradas como especiais (tempo de serviço especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador,
aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a
periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade
especial, (xvii) portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em relação aos períodos compreendidos anteriores a
28/04/1995, o autor não apresentou nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional sem apresentar nenhum documento emitido
pela empresa informando acerca das atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix)  os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes
nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo sindicato “atesta” que o autor estaria somente
“autorizado” a portar arma de fogo (como o sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas atividades, (xxi) o autor não comprovou,
por laudo técnico ambiental, os riscos laborais decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o
reconhecimento de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em analogia à tensão elétrica
superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º 2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999,
referência a porte de arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas  ruído, vibrações, ar comprimido e radiações
ionizantes, e (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o
reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do trabalhador, portanto, há
de haver prova pericial.

Contrarrazões do autor de evento 46.

Contrarrazões do INSS de evento 49.

VOTO

Do recurso do INSS 

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

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

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

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

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

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2.
A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas
informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do
empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE,
COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a
periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde
ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
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eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo
após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o
exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal
que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto
2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:

É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e
do Decreto 2.172/97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, após
essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem
intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.

Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a redação da referida tese:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as
instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 16/08/1994 a 28/04/1995, 23/12/1996 a 06/03/1997 e de
02/05/1997 a 07/02/2019.

Com a inicial, o autor apresentou cópia da CTPS demonstrando que, de 16/08/1994 a 28/04/1995, laborou como
vigilante na empresa Sentinela Serviços de Guarda e Vigilância Ltda.; de 23/12/1996 a 6/3/1997, laborou como vigilante na
empresa VIGSERV Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.; e de 2/5/1997 a 7/2/2019, laborou como vigilante patrimonial na
empresa Prosegur Brasil S/A. 

Para o período de 16/08/1994 a 28/04/1995, o autor apresentou a declaração  expedida pelo sindicato de categoria
(SINDSEG-GV/ES)  informando que a empresa encerrou suas atividades e que ele "exerceu suas atividades de vigilância em
espaços internos e externos em vários estabelecimentos financeiros para inibir e impedir ação criminosa, protegendo o patrimônio
de terceiros contra roubos, depredações e outros atos, estando devidamente autorizado a portar arma de fogo (calibres 12, 32 e
38), sempre exposto de modo habitual e permanente a riscos, podendo ocasionar a danos à integridade física, em decorrência do
exercício das atividades".

Para o período de 23/12/1996 a 6/3/1997, o autor apresentou o PPP expedido por VIGSERV Serviços de Vigilância e
Segurança Ltda. demonstrando que laborou como vigilante patrimonial e que as suas atividades consistiam em "visualizar a área,
garantindo a segurança do local, mantendo atenção quanto à movimentação de pessoas e veículos; efetuar ações preventivas para
manter a segurança do posto; realizar vistorias dentro do perímetro do posto; manter em dia e regularizados documentos e exames
necessários para o desempenho de suas funções; manter postura firme, porém cortês em relação aos clientes e seus funcionários;
fornecer todo tipo de informação e auxílio solicitado por superior imediato; atuar ostensivamente de forma  a promover a
segurança das pessoas, instalações e materiais, inibindo e coibindo ações prejudiciais aos interesses do cliente, sejam criminosas
ou não, obedecendo às prescrições legais; cumprir as determinações e procedimentos estabelecidos para seu posto de serviço;
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elaborar relatórios diários de turno/posto de trabalho, conforme estabelecido pela empresa; responsabilizar-se pela custórdia do
material a seu cargo (armas, coletes, documentação e material do posto), portando arma de fogo de modo habitual e permanente,
não eventual nem intermitente". O documento contém todos os requisitos legais.

Para o período de 2/5/1997 a 7/2/2019, o autor apresentou o PPP expedido por Prosegur Brasil S/A Transportadora de
Valores e Segurança demonstrando que laborou como vigilante patrimonial/ vigilante de carro forte/ vigilante motorista de
carro forte e que as suas atividades consistiam, dentre outras, em "garantir a segurança do local, promover a segurança dos
valores transportados", fazendo o uso de arma de fogo de modo habitual e permanente. O documento contém todos os requisitos
legais.

Com relação ao período de 16/08/1994 a 28/04/1995, considerando que é possível a comprovação de exercício de
atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997 e que o autor apresentou sua CTPS demonstrando que laborou como
vigilante em empresa que exercia a segurança patrimonial, sendo que também apresentou declaração do sindicato de categoria
reforçando tal informação, por força do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade, pois há como
presumir a exposição do autor a risco a sua integridade física.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente
ao enquadramento e consequente reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a anotação
na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.
(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Em relação aos demais períodos, o autor apresentou PPPs demonstrando que as atividades desenvolvidas como
vigilante colocavam em risco a sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força do entendimento do
STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Registre-se, para o reconhecimento de atividade especial em razão de exercício da função de vigilante, basta a
profissiografia apresentada no PPP descrevendo a rotina do trabalhador em sua jornada de trabalho.

Dessa forma, deve ser julgado improcedente o recurso do INSS.

Do recurso do autor

O autor alega que, nos períodos de 7/4/1993 a 1/8/1994 e 16/8/1994 a 13/5/1996, também exerceu atividade especial
(vigilante).

Com a inicial, o autor apresentou cópia da CTPS demonstrando que, de 7/4/1993 a 1/8/1994, laborou como vigia no
município de Cachoeiro de Itapemirim; e de 16/8/1994 a 13/5/1996, laborou como vigilante na empresa Sentinela Serviços de
Guarda e Vigilância Ltda.

Para o período de 7/4/1993 a 1/8/1994, o autor apresentou o PPP expedido pelo município de Cachoeiro de
Itapemirim demonstrando que laborou como vigia e que as suas atividades consistiam em "realizar vigilâncias diurnas e noturnas
nas instituições de ensino, de forma habitual e permanente". O documento contém todos os requisitos legais.

Para o período de 16/8/1994 a 13/5/1996, o autor apresentou a declaração  expedida pelo sindicato de categoria
(SINDSEG-GV/ES)  informando que a empresa encerrou suas atividades e que ele "exerceu suas atividades de vigilância em
espaços internos e externos em vários estabelecimentos financeiros para inibir e impedir ação criminosa, protegendo o patrimônio
de terceiros contra roubos, depredações e outros atos, estando devidamente autorizado a portar arma de fogo (calibres 12, 32 e
38), sempre exposto de modo habitual e permanente a riscos, podendo ocasionar a danos à integridade física, em decorrência do
exercício das atividades".

Com relação ao período de 7/4/1993 a 1/8/1994, embora seja possível a comprovação de exercício de atividade
especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997, o autor apresentou provas demonstrando que laborou como vigia em instituições
de ensino municipais, sendo que a descrição das atividades não sinaliza que houve exposição a risco a sua integridade física, não
havendo, assim, como atrair o entendimento do STJ no Tema 1.031.

Com relação ao período de 16/8/1994 a 13/5/1996, considerando que é possível a comprovação de exercício de
atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997 e que o autor apresentou sua CTPS demonstrando que laborou como
vigilante em empresa que exercia a segurança patrimonial, sendo que também apresentou declaração do sindicato de categoria
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reforçando tal informação, por força do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser reconhecida a especialidade em todo o labor
de 16/8/1994 a 13/5/1996, pois há como presumir a exposição do autor a risco a sua integridade física.

O autor alega, também, que há erro material na sentença na parte em que fixa a DER em 7/12/2019, afirmando que o
requerimento, na verdade, ocorrera em 7/2/2019.

De fato, o autor formulou o requerimento em 7/2/2019, conforme o documento de evento 1 (OUT9), devendo ser
fixada a DIB nessa data.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a
especialidade em todo o período laborado de 16/8/1994 a 13/5/1996 e fixar a DIB em 7/2/2019 (DER), mantendo a sentença quanto
aos demais aspectos/termos. Todavia, os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa
aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559198v30 e do código CRC aaf2156c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001948-50.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ABELIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, nos seguintes termos: "a) JULGO O FEITO EXTINTO sem resolução de mérito, em relação ao pedido de concessão de
aposentadoria, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, para reconhecer como tempo de trabalho especial o período de 01/08/92-05/03/97, devendo o INSS averbá-lo nesta
condição e promover as devidas alterações na RMI do benefício de aposentadoria concedido NB 181.777.344-2".

Em suas razões recursais (evento 35), o INSS alega, em síntese, que (i) o  PPP apresentado menciona apenas a
exposição a "hidrocarbonetos" no período de 01/08/1992 a 31/01/2003; (ii) ao contrário dos períodos anteriores a 31/07/1992, em
que foram descritos a quais hidrocarbonetos o autor estava exposto, para o período posterior a 01/08/1992, a menção é genérica;
(iii) a menção no PPP à exposição a "Hidrocarbonetos", "Compostos de Carbono", "Químicos"," Óleos e Graxas". "Tintas e
Solventes" somente, sem qualificação, não autoriza o reconhecimento da especialidade; (iv) deve haver informação
no PPPL/TCAT sobre a composição desses produtos, isto é, se eles eram ou não derivados tóxicos do carbono, compostos por
hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos; (v) à míngua desse dado, não é possível afirmar que tais produtos encontrem
enquadramento em quaisquer dos agentes químicos descritos nos anexos dos Decretos nº 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e
3.048/1999, sendo imprescindível descrição dos agentes químicos aos quais o segurado esteve exposto para que haja
enquadramento da atividade como especial; (vi) é evidente a impossibilidade de reconhecer a especialidade diante da apresentação
de PPP que consigne genericamente a exposição a “tintas, vernizes e solventes" etc. (sem especificação de quais seriam as
substâncias nocivas previstas nos decretos); (vii) não basta a menção genérica e aleatória ao agente químico hidrocarboneto para
fins de enquadramento automático da atividade, mas antes é mister se exigir que além do agente químico a atividade descrita no
PPP tenha equivalência com as atividades previstas na NR-15; (viii) não é qualquer atividade com exposição a hidrocarboneto que
gera a atividade especial por exposição qualitativa, mas somente as atividades descritas no ANEXO 13 da NR-15, portanto, não
bastando a menção genérica a hidrocarboneto para gerar o enquadramento, não se encaixando as atividades da parte autora em
nenhuma das atividades previstas na NR-15, ANEXO 13, não se justifica o enquadramento ora impugnado; (ix) observando o PPP
e demais documentos acostados aos autos, quanto ao hidrocarboneto, não há a especificação de atividade arroladas no ANEXO 13
da NR-15, não se justificando assim o enquadramento requerido; (x) assim, mostra-se necessário que o PPP identifique o agente
químico a que o autor estava exposto, não bastando a menção genérica a hidrocarbonetos uma vez que, conforme demonstrado
existem elementos que demandam avaliação quantitativa; e (xi) inexistindo indicação específica do agente nocivo, muito menos a
intensidade da exposição, resta evidente que merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento da atividade especial nos
períodos indicados.

O autor, em suas razões de evento 45, alega, em resumo, que (i) em 08/02/2019, ajuizou a ação previdenciária
registrada sob o número 5000298-65.2019.4.02/ES, buscando o reconhecimento das atividades laborativas especiais
desempenhadas na Aracruz Florestal S/A; (ii) na referida ação, foi julgado procedente em parte o pedido para  reconhecer tempo
especial de 01/07/1979 a 30/09/1980, de 01/09/1986 a 31/01/1990 e de 01/02/2003 a 05/02/2003; (iii) nessa ação, embora tenha se
fundamento o pedido referente aos períodos em que o autor laborou em condições insalubres no Centro de Pesquisas, de
01/08/1992 a 31/01/2003, e no departamento de Cartografia, de 01/02/2003 a 05/02/2009, tais períodos não fizeram parte do tópico
“DOS PEDIDOS”, razão pela qual não foram apreciados, e, consequentemente, não houve julgamento de mérito em relação a estes;
(iv) com relação ao período em que trabalhou no Centro de Pesquisas, de 01/02/2003 a 05/02/2009, o objeto do pedido foi o
reconhecimento da atividade especial no período de 01/02/2003 a 05/02/2003, evidenciando erro de digitação na confecção do
pedido inicial, impossibilitando, assim, o reconhecimento do período efetivamente trabalhado até o dia 05/02/2009, uma vez que tal
reconhecimento se daria de forma ultra petita; (v) a ação de conhecimento objetivava o reconhecimento das atividades insalubres
desempenhadas por ele em períodos que não foram objeto da ação previdenciária citada, de modo que, nesses períodos, também
exerceu atividades laborativas em condições nocivas a sua saúde, ficando exposto a agentes biológicos (aves e peixes) e agentes
químicos (benzina - hidrocarboneto); (vi) no período compreendido entre 17/07/1979 e 05/02/2009 trabalhou na empresa Aracruz
Florestal S/A, tendo sido remanejado diversas vezes; (vii) originalmente era a de Ajudante de Produção I, mas em razão de acordos
coletivos e enquadramentos profissionais fora modificada, passando  a exercer a função de Ajudante de Pesquisa I,  Auxiliar de
Pesquisa,  Técnico de Apoio,  Técnico de Recursos Naturais e Analista de Pesquisa de Campo I; (viii) durante todo o período em
que trabalhou na Aracruz Florestal S/A exerceu atividades em áreas distintas, cada uma delas com suas peculiaridades, sendo que
em algumas ficava exposto a ação de agentes nocivos à saúde; (ix) por não ter recebido os devidos adicionais de
insalubridade, ajuizou reclamação trabalhista em face de seu empregador (Reclamação Trabalhista Ordinária – n.º 0113900-
41.2010.5.17.0121), em que buscou a tutela jurisdicional a fim de que a reclamada fosse compelida, entre outros pedidos, a fornecer
documentos necessários e suficientes para o requerimento de aposentadoria, requerendo, ainda, o reconhecimento de todo o período
laborado em condições especiais conforme o PPP de seu paradigma, o que foi acolhido pelo Juízo; (x) com base no laudo pericial
confeccionado e nas decisões do Justiça Trabalhista  instruiu o requerimento administrativo de sua aposentadoria junto a autarquia
requerida – benefício n.º 159.206.087-8/42; (xi) em relação as atividades exercidas de maneira habitual e permanente de 01/09/1986
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a 31/01/1990 e 01/02/2003 a 05/02/2009, a perícia apontou que havia exposição a ação de agentes biológicos provenientes do
contato com aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis para fins de estudos, e do manuseio de excrementos, sendo que quando
necessário era realizada a coleta de sangue dos referidos animais, em especial das aves, ficando tais atividades ensejadoras de
insalubridade no grau máximo de 40%, nos termos estabelecidos pela NR 15 – anexo 14; (xii) quanto aos períodos de 01/09/1986 a
01/01/1990 e 01/02/2003 a 05/02/2003, estes foram reconhecidos como atividade especial nos autos da ação previdenciária n.º
5000298-65.2019.4.02.5005, restando a ser reconhecido o período de 06/02/2003 a 05/02/2009, o qual, por erro digitação, não fez
parte do tópico “DOS PEDIDOS”, da peça inicial daqueles autos; (xiii) no período de 01/08/1992 a 31/01/2003, a perícia apurou
que  estava exposto a ação do agente produto químico devido ao manuseio e a exposição à benzina (destilado de petróleo –
hidrocarboneto e outros compostos de carbono), ficando assim a atividade exercida ensejadora de insalubridade no grau médio
20% nos termos estabelecidos pela NR 15, anexo 13; (xiii) o INSS se negou a reconhecer as atividades desempenhadas pelo
Recorrente nos autos do requerimento nº 159.206.087-8/42, mesmo diante da perícia realizada e das decisões oriundas da Justiça do
Trabalho sob a justificativa da taxatividade dos Decretos 53.831/1964,  83.080/1979 e 3.048/1999, mesmo constando em seu PPP a
exposição a hidrocarbonetos e a exposição a agentes biológicos, não havendo outra alternativa para senão buscar a via judicial;
(xiv) a sentença merece ser reformada, uma vez que contraria toda a documentação juntada nos autos, pois foi juntado laudo
pericial de insalubridade, o qual demonstra de forma inequívoca a habitualidade e a permanência da exposição a agentes químicos e
biológicos, não havendo de ser aplicado, ao caso, o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento profissional; (xv) o PPP
demonstra a inconsistência das informações prestadas pela ex-empregadora ao INSS, na medida em que a prova trazida aos autos
para demonstrar a especialidade da atividade é o laudo pericial; (xvi) fundamenta seus pedidos com base no laudo pericial realizado
pela Justiça Trabalhista nos autos da Reclamação Trabalhista sob o nº 0113900-41.2010.5.17.0121, julgada procedente, trazendo
seu PPP apenas para demonstrar que as informações ali constantes não condiziam com suas reais condições de trabalho, tendo
inclusive sua ex-empregadora sido condenada a confeccionar um novo PPP sob pena de multa diária; e (xvii) é necessário que seja
reconhecida a atividade especial desempenhada nos períodos de 01/08/1992 a 31/01/2003 e 06/02/2003 a 05/02/2009.

Contrarrazões do autor de evento 46.

Sem contrarrazões do INSS. 

VOTO

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 1/08/1992 a 5/03/1997 no seguintes termos:

"(...) o período de 01/08/92-31/01/03 o autor esteve exposto a hidrocarbonetos. Deve haver reconhecimento como atividade especial apenas
até 05/03/97, por enquadramento no item 1.2.11, do anexo ao Dec. 53831/64. Após esse período, quando estavam em vigor os Decretos
2172/97 e 3048/99, já não era mais possível tal enquadramento; (...)"

Para demonstrar a alegada especialidade, o autor apresentou o PPP expedido por Fibria Celulose S/A demonstrando
que, de 1/8/1992 a 31/1/2003, laborou como analista de pesquisa/campo e esteve exposto a hidrocarbonetos. O documentos contém
todos os requisitos legais, indicando o nome do profissional responsável pelos registros ambientais, o que presume a elaboração de
laudo técnico.

Em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser reconhecida a especialidade até 5/3/1997
(com incidência no item 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979). 

Nesses termos, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.

Do recurso da parte autora

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial de 01/08/1992 a 31/01/2003 e 06/02/2003 a
05/02/2009. A sentença reconheceu a especialidade almejada somente de 1/08/1992 a 5/03/1997 sob os seguintes fundamentos:

(...) no período de 01/08/92-31/01/03 o autor esteve exposto a hidrocarbonetos. Deve haver reconhecimento como atividade especial
apenas até 05/03/97, por enquadramento no item 1.2.11, do anexo ao Dec. 53831/64. Após esse período, quando estavam em vigor os
Decretos 2172/97 e 3048/99, já não era mais possível tal enquadramento;

no período de 06/02/03-05/02/09, consta como profissão do autor biólogo, onde estaria em contato com animais silvestres, manuseio de
excrementos e, quando necessário, coleta de sangue destes animais. Não há informação de que este contato tenha sido contínuo, nem que
os animais estivessem infectados, que é o requisito imposto pelo item 3.0.1, do anexo IV, do Dec. 3048/99.Logo, este período não deve ser
considerado especial. (...)

A respeito do período de 1/8/1992 a 31/3/2003, a sentença reconheceu apenas o período até 5/3/1997, pois o PPP
apresentado demonstra a exposição a hidrocarbonetos de forma genérica, o que é permitido somente até essa data, com incidência
no item 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979. 

Assim, deve ser mantida a sentença nessa parte.
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Quanto ao período de 06/02/2003 a 05/02/2009, o autor apresentou o PPP expedido por Fibria Celulose S/A
demonstrando que, de 1/2/2003 a 5/2/2009, laborou como analista de pesquisa/campo e esteve em contato com animais
silvestres (aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis), com manuseio dos excrementos e, quando necessário, a coleta de
sangue desses animais. O documento afirma que as atividades desenvolvidas consistiam em "executar análises/atividades
referentes a projetos de pesquisas, utilizando equipamentos calibrados, métodos de análises do sistema de qualidade, garantindo
assim a confiabilidade dos resultados emitidos, em ambiente organizado e seguro, organizar com precisão, atividades referentes a
projetos e pesquisa de campo, efetuar cálculos , conferência e lançamento de resultados de análises em planilhas eletrônicas e
banco de dados, coletar, catalogar amostras provenientes e experimentos de campo e armazenar em local apropriado, sugerir
elaboração e revisão de normas técnicas, executar as atividades conforme responsabilidades definidas nos procedimentos e
instruções de trabalho da qualidade, meio ambiente e segurança, registrar não conformidades identificadas no setor e verificar a
eficácia das ações preventivas e/ou corretivas de melhorias". Ressaltar-se que o PPP contém todos os requisitos legais, inclusive
aponta o nome do profissional que realizou os registros ambientais, presumindo-se a elaboração de laudo técnico,  e o uso de EPI.

Segundo o art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, "considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente
nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Ou seja, o conceito de permanência é definido pela
forma indissociável que a exposição ao agente nocivo se dá com prestação da atividade. Ou seja,  quando a exposição é intrínseca
ao desempenho da profissão, ela é permanente. Ressalta-se que a norma não exige o contato direto com o agente nocivo durante
todos os momentos da prática laboral, mas sim que a exposição ocorra de forma habitual e seja inerente à profissão.

Dessa forma, não se pode concluir que o autor, que laborou como pesquisador (biólogo), esteve constantemente em
contato direto com agentes biológicos insalubres (sangue e excrementos de animais) e que o risco de contaminação  a bactérias,
parasitas, protozoários etc. é inerente à atividade.

A TNU,  ao julgar o Tema 211, fixou a seguinte tese:

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da lei 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se,
de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada".

Por fim, a respeito da alegação do autor no sentido de que, em reclamação trabalhista, foi realizada perícia em que se
reconheceu a exposição a agentes insalubres no período de 06/02/2003 a 05/02/2009, de fato, consta, no evento 1 (PERICIA4), o
laudo técnico-pericial realizado na RT n. 0113900-41.2010.5.17.0121, em 22/2/2011, no qual o perito afirma que, em tal período de
trabalho, o autor atuou de modo habitual e permanente no Centro de Pesquisas executando diversas atividades, dentre elas, coletar e
anotar dados dos animais, digitar dados coletados, preparar redes de capturas, preparar ferramentas, tirar os pássaros da rede e fazer
triagem dos pássaros na mesa. Afirma também que o autor esteve exposto a radiações ionizantes provenientes de exposição a
fontes radioativas, denominadas sondas de nêutrons utilizadas para medir nêutrons de hidrogênio (umidade do solo), ensejando
adicional de periculosidade nos termos da NR-16 e seus anexos. 

A radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para fazer com que os elétrons se
desprendam de átomos e moléculas, alterando sua estrutura, num processo conhecido como ionização. Sabe-se que a radiação
ionizante tem a capacidade de afetar e danificar as células do corpo humano, causando doenças graves, inclusive fatais, como o
câncer por exemplo, talvez a mais conhecida consequência da exposição à radiação ionizante. Segundo a ICRP – International
Comission on Radiological Protection (Comissão Internacional em Proteção Radiológica), qualquer dose de radiação pode ser
prejudicial à saúde, ou seja, não existe exposição segura.

As radiações em geral, inclusive as não ionizantes, estão abrangidas pelo item 1.1.4 do quadro anexo do Decreto
53.831/1964 como agentes nocivos até 5/3/1997 independentemente de limite de tolerância, quando o Decreto 2.172/1997 limitou a
caracterização de insalubridade às radiações ionizantes. 

Ocorre que a radiação ionizante é agente reconhecidamente cancerígeno e, portanto, não se sujeita a limites de
tolerância, nem há equipamento de proteção coletiva ou individual capaz neutralizar a sua exposição, como reconhecido pela
autarquia  e pelo MTE na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9, de 7/10/2014, que publicou a LINACH (Lista Nacional de
Agentes Cancerígenos para Humanos). Nesse sentido: TRF, 1ª Região, AP 0085140-92.2014.4.01.3800, DJ em 10/10/2018.

Assim, considerando que  a radiação ionizante encontra-se no grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos), deve ser realizada a análise qualitativa do agente insalubre. 

Ocorre que há efetivamente documentação pertinente atrelada ao desempenho de atividades do autor durante o
período citado, pois apresentou o PPP expedido pela empregadora afirmando o "contato com animais silvestres (aves, peixes,
anfíbios, mamíferos e répteis), com manuseio dos excrementos e, quando necessário, a coleta de sangue desses animais", não
havendo referência a exposição a radiações ionizantes. Registre-se que tal documento foi emitido com base em laudo pericial
realizado por profissional habilitado durante o período laborado pelo autor (consta que os registros foram realizados de 1979 a
2009). 
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A perícia juntada como prova emprestada, por sua vez, realizada em 2011 (extemporânea ao período laborado pelo
autor), aponta a exposição a radiações ionizantes em razão de utilização de sondas de nêutrons para medir nêutrons de hidrogênio
(umidade do solo) sem correspondência com as atividades desenvolvidas,  sendo que constitui documento produzido pela parte
autora em face de sua ex-empregadora em ação que tramitou na Justiça Laboral, para fins de adicional de
periculosidade/insalubridade. 

Assim, deve ser mantida a sentença também na parte que indefere o pedido de reconhecimento de tempo especial
de 06/02/2003 a 05/02/2009.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Custas de lei. Condenação dos recorrentes
em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor,
em  razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001597940v75 e do código CRC bacd471b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003879-17.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CREUSA VALADARES SANTOS ANDRADE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, para "condenar o réu a reconhecer tempo de serviço especial no período de 19/01/1998 a 02/12/1998".

Em suas razões recursais (evento 22), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) faz jus ao reconhecimento de
exercício de tempo especial em todo o período de 19/01/1998 a 02/12/1998 em que laborou na empresa Unimed Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico; (ii) houve cerceamento ao direito de defesa porque não foi intimada para impugnar a contestação;
(iii) deveria ter sido aberta a oportunidade para produção de provas (documental e pericial); (iv) a sentença julgou improcedente a
ação, aduzindo que a informação sobre a utilização de EPI eficaz afasta a nocividade da exposição ao agente nocivo e inviabiliza o
reconhecimento de condição especial de trabalho para fins previdenciários, todavia há indícios de erro no PPP, pois o LTCAT
concluiu que faria jus ao adicional de insalubridade; (v) a incoerência no formulário PPP poderia ser facilmente esclarecida com a
produção de prova pericial, pedido este que foi indeferido pelo magistrado; (vi) a utilização de EPI somente pode descaracterizar a
atividade especial caso esteja comprovada nos autos a real eficácia do equipamento, a ponto de neutralizar o agente nocivo e, em
caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, deve-se garantir o direito do segurado
ao reconhecimento do tempo de serviço especial; (vii) não há qualquer comprovação da entrega regular, higienização, substituição
e, principalmente, eficácia dos equipamentos de proteção, pelo contrário, a conclusão do perito técnico no laudo (LTCAT) restou
claro que o EPI não era eficaz, haja vista o mesmo ter relatado o direito de percepção ao adicional de insalubridade em seu grau
máximo (40%); (viii) não há qualquer prova de que a eventual utilização de equipamentos de proteção foi capaz de elidir a
nocividade da atividade desenvolvida, assim, é imperioso que seja observada a orientação do STF (ARE 664335 – Tema 555), com
o reconhecimento do tempo de serviço especial de todos os períodos requeridos; e (ix)  esperou por mais de 2 anos por uma decisão
administrativa, caracterizando, dessa forma, atraso excessivo por parte do INSS, em violação ao art. 5°, LXXVIII, da CR/1988, o
que autoriza a reparação pelos danos morais.

Contrarrazões de evento 26.

VOTO

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

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

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

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

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

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

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

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

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

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

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
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entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).

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

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

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

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

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

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

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

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

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação, em 28/7/2021, objetivando o reconhecimento de exercício de atividade especial de
19/1/1998 a 8/3/2018 em que laborou como técnica de enfermagem. A sentença reconheceu apenas o período de 19/1/1998 a
2/12/1998 sob os seguintes fundamentos:

(...)
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A autora requereu em 16/07/2018 aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/189.732.748-7). O requerimento administrativo foi
indeferido, tendo sido apurado pelo INSS na DER um total de 31 anos, 1 mês e 5 dias de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM9, fl.
33).

Enquadramento de atividade especial: período de 19/01/1998 a 08/03/2019

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes motivos (evento 1, PROCADM9, fl. 29):

O PPP emitido pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, que compreende o período de 19/01/1998 a 08/03/2018 (data de
emissão), atesta o exercício da função de técnico de enfermagem com exposição ao fator de risco biológico microorganismos (evento 1,
PROCADM9, fl. 12, item 15.3):

Suas atribuições estão assim descritas (item 14.2):

As atividades descritas se enquadram no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 (em vigor a partir de 6/3/1997) e do Decreto nº
3.048/99, que classifica como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”, citando como exemplo de atividade
que implica tal exposição os “trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados”.

O INSS alegou que o PPP indica o uso de EPI eficaz (evento 13, PET1).
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No período de 19/01/1998 a 02/12/1998, a informação de EPI eficaz não justifica nem em tese descaracterizar a atividade especial. A
Turma Nacional de Uniformização firmou a tese de que as atividades exercidas até 02/12/1998 não podem ser descaracterizadas como
especiais, mesmo que no Perfil Profissiográfico Previdenciário conste informação sobre uso de equipamento de proteção individual eficaz:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ.
INFORMAÇÃO CONTIDA EM PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU.
De fato esta TNU tem posicionamento no sentido de que a descaracterização da informação contida no PPP, no sentido de utilização de
EPI eficaz, demandaria revolvimento de prova. Contudo, a parte autora suscitou também uma questão de direito que deverá ser analisada,
porquanto demonstrada satisfatoriamente a divergência jurisprudencial entre a Turma Recursal do Pernambuco e a Turma Recursal do Rio
Grande do Sul. Refiro-me ao entendimento de que o uso de EPI somente poderá ser considerado para atividades desempenhado a partir de
11 de dezembro de 1998, em virtude da alteração efetuada no § 2º do artigo 58 da Lei 8.213/91 pela Lei 9.732, de 11/12/1998. Em
concordância com a Turma Recursal do Rio Grande do Sul, penso que há de se observar o direito adquirido à consideração do tempo de
serviço conforme a lei vigente à época de sua prestação. Até 02/12/1998 não havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI
como fator de descaracterização da atividade especial. Apenas com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03/12/1998 e
convertida na Lei nº 9.732 /98, a redação do § 2º do art. 58 da Lei nº 8.213 /1991 passou a exigir "informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância". Assim, as atividades
realizadas antes deste marco temporal, deverão ser consideradas especiais independentemente de o documento atestar a eficácia do EPI,
conclusão esta que é extraída do § 6º do art.238 da própria IN nº 45 do INSS. Ante o exposto voto por conhecer e dar parcial provimento
ao PEDILEF, para determinar que as atividades exercidas até 02/12/1998 sejam tidas como especiais, independentemente de constar no
PPP a informação acerca do uso de EPI eficaz. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 0501309-27.2015.4.05.8300, Rel. Juíza
Federal CARMEN ELIZANGELA MOREIRA DE RESENDE, publicado em 02/04/2018)

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335, com
repercussão geral reconhecida, tendo fixado duas teses jurídicas. Na primeira tese, ficou decidido que “o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for
realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial”. A outra tese é a
de que, “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito
do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o
tempo de serviço especial para a aposentadoria”.

A tese fixada pelo STF afasta a legitimidade da declaração do empregador sobre a eficácia do EPI inserida no PPP apenas em relação ao
fator de risco ruído. Para os demais fatores de risco, considerando que a declaração do empregador no PPP reproduz a avaliação do
laudo técnico pericial, não há, em regra, razão para afastar a validade da informação sobre a eficácia do EPI. No presente caso, não há
nenhum indício de erro no PPP. Por isso, a informação sobre a utilização de EPI eficaz afasta a nocividade da exposição ao agente nocivo
e inviabiliza o reconhecimento de condição especial de trabalho para fins previdenciários. 

Ficou provada atividade especial apenas no período de 19/01/1998 a 02/12/1998.

(...)

Com efeito, as profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser consideradas atividades
especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo
do Decreto 83.080/1979), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. Assim, deve ser reconhecido o
exercício de tempo especial, pelo menos, até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032). 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, de acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979,
caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais
infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do
quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e
outras atividades afins”.

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

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

A TNU, no julgamento do Representativo de Controvérsia n. 0501219-30.2017.4.05.8500/SE (afetado em
23/05/2019), sob o Tema n. 211, fixou a seguinte tese:
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“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional,
avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente
de tempo mínimo de exposição durante a jornada”.

Segundo o Colegiado, a especialidade se justifica não pelo efetivo dano à saúde, mas sim ao risco de contaminação,
sendo que, no caso de agentes biológicos, o conceito de habitualidade e permanência seria diverso daquele utilizado para outros
agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição (causador do eventual dano), mas o risco de exposição a agentes
biológicos. 

Com essa premissa, concluiu que não seria sequer necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante toda
a jornada de trabalho, pois, consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e
de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente.

O Relator destacou as três condições requisitadas para qualificação do tempo especial: 1) a ocorrência do exercício, de
maneira habitual e permanente, de atividade profissional em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
segurado; 2) a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos para lhe causar dano, não necessariamente durante toda
a jornada, nos termos do Anexo IV do Decreto n.º 3.048/1999; e 3) a exposição ao risco é inerente à profissão, de forma não
circunstancial ou particularizada e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela está sendo
desenvolvida.

No caso, a atividade da parte autora está enquadrada no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo
XIV da NR-15, em razão de exposição  a micro-organismos, havendo probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos
que possa causar dano, mesmo que eventualmente.

Quanto ao uso de EPI na função de enfermagem em ambiente hospitalar, a jurisprudência apresenta o entendimento
de que, constatado o contato habitual com agentes nocivos biológicos, deve ser reconhecida a atividade como especial, dada a sua
natureza qualitativa, e o fato de o labor ser realizado em ambiente hospitalar já é suficiente para caracterização como tempo de
serviço especial. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL.ENFERMEIROS.AGENTES BIOLÓGICOS
RECONHECIMENTO. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA
ESPECIAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Comprovado o enquadramento por categoria profissional ou
a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por eleexercida. 2. Em se tratando de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor
ter sido prestado em ambiente hospitalar, onde é notória a presença de germes infecciosos ou parasitários humanos-animais e onde
orisco de contágio é inerente às atividades prestadas, sendo desnecessário queo contato se dê de forma permanente, já que o risco de
acidente independe do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos
nocivos. 3. Tem direito à transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial osegurado que possui 25
anos de tempo de serviço especial, a contar da datado requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 4. Não incide a Lei
nº 11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança) porque declarada inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos
erga omnes e ex tunc. (TRF-4 - APELREEX: 50662824020114047100 RS 5066282-40.2011.404.7100, Relator: PAULO PAIM DA SILVA,
Data de Julgamento: 18/12/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/12/2013) 

Segundo a Súmula 82 da TNU, "o código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n.º 53.831/64, além dos profissionais da
área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes
hospitalares".

Não obstante, no laudo de evento 22, consta que o perito chegou à conclusão de que haveria exposição insalubre dos
agentes biológicos, conforme a seguir:

Na fase de antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais durante jornada de trabalho da ocupação de Técnico de Enfermagem II,
FOI detectado exposição Permanente aos Agentes Biológicos gerados pelo contato com pacientes caracterizando enquadramento na NR 15
Portaria 3214/78. Exposição considerada como INSALUBRE, fazendo jus ao adicional em Grau Máximo de 40%.

Dessa forma, a autora faz jus ao reconhecimento de atividade especial em todo o período almejado (19/1/1998 a
8/3/2018).

A autora, na inicial, alega que tem direito ao recebimento de aposentadoria especial desde a DER em 16/7/2018
(evento 1/PROCADM9). Consta, no documento de evento 1 (PROCADM9), que o INSS reconheceu administrativamente o
exercício de tempo especial de 1/5/1987 a 1/3/1996. Passa-se ao cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes  a m d
01/05/1987 01/03/1996                   3.228            1,00             3.228       8   10     4
19/01/1998 08/03/2018                   7.354            1,00             7.354     20     1   24

          
 Total:           10.582     28   11   28

Como se observa, a autora alcançou carência superior para obtenção da aposentadoria almejada. 
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o exercício de tempo especial
de 19/1/1998 a 8/3/2018 e determinar a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL desde a DER em 16/7/2018. Considerando
as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados,
até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme
a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam
a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da
Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o
INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559899v15 e do código CRC a9ca3172. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000951-64.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: ABEL GNOCCHI GHIDETTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, nos seguintes termos: "reconheço como tempo de trabalho especial os períodos de 14/04/1998 a 30/09/199, 21/03/1994 a
20/08/1994. 26/05/1987 a 30/09/1987. 17/04/1995 a 26/04/1995. 16/08/1993 a 17/11/1993. 28/11/1993 a 28/02/1994. 11/12/1992 a
19/01/1993. 12/04/1993 a 31/05/1993, devendo o INSS averbá-los; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria,
extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil".

Em suas razões recursais (evento 53), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o recorrido ajuizou a presente ação
com o escopo de obter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do primeiro requerimento, mediante o
reconhecimento de atividade laborativa sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (ii) conforme
exposto em sede de contestação, a atividade do autor nos períodos de 14/04/1998 a 30/09/199, 21/03/1994 a 20/08/1994,
26/05/1987 a 30/09/1987, 17/04/1995 a 26/04/1995, 16/08/1993 a17/11/1993, 28/11/1993 a 28/02/1994, 11/12/1992 a 19/01/1993,
12/04/1993 a 31/05/1993 não implica exposição habitual e permanente à tensão elétrica superior a 250 volts, haja vista que não há
prova nesse sentido; (iii) a exposição à eletricidade caracterizava atividade especial antes de 06/03/1997, mas apenas quando
houvesse exposição habitual e permanente à tensão elétrica superior a 250 volts, como demandava a legislação previdenciária da
época; (iv) desse modo, merece reforma a sentença que determinou a averbação do período anterior a 05/03/1997; (v) o STJ
reconheceu a possibilidade de labor especial, se, devidamente comprovado por laudo técnico, a insalubridade, a nocividade à saúde
do trabalhador da exposição à tensão elétrica superior a 250 volts; (vi) não há, no Anexo II, do Decreto n. 3.048/1999, referência à
tensão elétrica superior a 250 volts como agente físico nocivo, sendo que o referido Decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar
comprimido e radiações ionizantes; (vii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem
dúvidas de que, para o reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do
trabalhador; (viii) portanto, há de haver prova pericial médica, comprovando a nocividade do agente eletricidade à saúde do
trabalhador; (ix) na questão do julgamento do EPI sabe-se que existe insalubridade da atividade, mas ela é neutralizada e, no caso
da da atividade de vigilante, de trabalho com exposição à tensão superior a 250 volts e outras situações que a jurisprudência a cada
dia cria, sequer há insalubridade comprovada; e (x) o exercício de atividades com exposição à eletricidade não é nocivo à saúde,
tratando-se de agente perigoso e que, portanto, não se amolda à norma constitucional, razão pela qual não incide o referido
adicional previsto em lei, não podendo ser identificada, então, a fonte de custeio exigida pelo texto constitucional (art. 195, §5º, da
CF/1988).

Sem contrarrazões.

VOTO

O Decreto n. 53.831/1964, em seu art. 2, no item 1.1.8, quadro anexo, elenca como serviço perigoso, para fins de
aposentadoria especial, tanto as "operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida" quanto "trabalhos
permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - eletricistas, cabistas, montadores e outros",
observando que essa classificação pressupunha "jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos à tensão superior a
250 volts":

"Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts.  Arts. 187, 195 e 196 da CLT. Portaria
Ministerial 34, de 8-4-54."

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é contemplada em regulamento como fator de
contagem especial do tempo de serviço. Assim, desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal
e constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu que as atividades
nocivas à saúde relacionadas nas normas regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho
ser reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade (superior a 250 volts) – mesmo depois da edição do
Decreto 2.172/1997 e da EC 20/1998, desde que permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

A TNU, por sua vez, no julgamento do PEDILEF n.  0501567-42.2017.4.05.8405, vinculado ao tema representativo n.
210, com trânsito em julgado em 26/05/2020, fixou a tese seguinte: 
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"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição
ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada."

Como se observa, mesmo no período anterior à Lei 9.032/1995, o reconhecimento de tempo especial por exposição à
eletricidade somente era possível se comprovada, por meio de qualquer prova, a sujeição à intensidade superior a 250 volts. 

No caso, a sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 26/5/1987 a 30/9/1992, 11/12/1992 a 19/1/1993,
12/4/1993 a 31/5/1993, 16/8/1993 a 27/8/1993, 28/11/1993 a 28/2/1994, 21/3/1994 a 20/8/1994, 17/4/1995 a 26/4/1995 e
14/4/1998 a 30/9/199(x), por enquadramento por categoria profissional (eletricista).

 Com a inicial,  o autor apresentou cópia do processo administrativo em que consta apenas a CTPS demonstrando o
exercício da atividade de eletricista, não havendo nenhuma prova de que houve exposição a eletricidade acima de 250 volts. Os
PPPs apresentados se referem aos períodos laborados de 18/1/1999 a 8/2/2012 e 1/2/2012 a 7/6/2016. 

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para afastar a especialidade ali reconhecida. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a especialidade reconhecida
na sentença. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001597721v19 e do código CRC 2cb74c01. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012299-26.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALTER GRECCO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, nos seguintes termos: "a) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto ao
reconhecimento do tempo especial nos períodos 01/10/1990 e 28/04/1995, 29/04/1995 e 05/03/1997 e 19/11/2003 e 03/05/2016, nos
termos do art. 485, inciso IV (falta de interesse de agir), do Código de Processo Civil; b) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao interstício de 06/03/1997 a 18/11/2003, nos termos do art. 485, inciso V (coisa
julgada), do Código de Processo Civil; c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a: a) reconhecer o
tempo especial laborado nos períodos de 04/05/2016 a 04/09/2017 e convertê-los para comum; b) proceder à revisão da
aposentadoria por tempo de contribuição (42/172.849.765-2), computando-se os acréscimo indicados nos itens “a”, c) pagar as
diferenças devidas desde a data de início do benefício, em 04/09/2017".

Em suas razões recursais (evento 20), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) ajuizou a presente demanda
processual para realizar a revisão judicial de seu benefício por ter laborado por toda sua vida exposto à condição especial de
insalubridade; (ii) o INSS concedeu-lhe aposentadoria por tempo de contribuição, porém deveria ser concedida a aposentadoria
especial; (iii) entre 01 de outubro de 1990 a 08 de janeiro de 2018,  trabalhou na empregadora Ferramentas Agrícolas LP Ltda.,
exercendo a função de ferreiro, exposto à condição prejudicial à própria saúde, conforme documentação anexa; (iv) tramitou a ação
judicial sob o nº 0004093-97.2017.4.02.5050 nesta Justiça Federal em que o juiz reconheceu parte do período laborado como
especial, determinando sua averbação  no INSS; (v)  é merecedor do benefício de aposentadoria especial, pois, desde sua admissão
até a data do requerimento, foram quase vinte e sete anos trabalhando sob condições prejudiciais à saúde do trabalhador; (vi) a
sentença reconheceu apenas a título de revisão o período de março de 2016 a setembro de 2017 como laborado em atividade
especial, sendo necessário o reconhecimento do período entre março de 1997 a novembro de 2003, em que laborou sob condição
especial no mencionado período, fazendo jus à percepção do benefício de aposentadoria especial; e (vii) segundo o PPP e o LTCAT,
 trabalhou exposto ao agente físico ruído em intensidade de 99,9 dB(A).

Sem contrarrazões.

VOTO

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

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

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

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

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

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

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).

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

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

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

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

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

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

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

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico ruído,
nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo
destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição ou mesmo da alta
nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser
afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à neutralização por
uso de EPI.
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A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 268, fixou a seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para
fins de enquadramento por mera presunção de categoria profissional."
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Do agente físico ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7)
no sentido de que o reconhecimento do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até 5/3/1997, a
exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos
médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima
de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

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

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

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

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

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na
NHO-01, podendo continuar sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do juiz
relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a metodologia de aferição do ruído da NR-15
estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do
trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível
de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso individual, também denominados de
dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou
medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a
metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou
intermitente, ambas as metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do
segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a
intensidade do ruído instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem ser
aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no
acórdão.”

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

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

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

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

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

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO
INSS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de
plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o
direito à espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99, especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que
“...as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação
trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação “dosimetria” no PPP relativa à técnica
para a apuração do agente nocivo, considerando que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria
3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por “decibelímetro”,
aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a
apuração do cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no PPP relativa à utilização de
“dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este
aparelho apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador, consubstanciados em uma média ponderada, tal
como exige a legislação - Agravo interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

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

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

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

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

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

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação objetivando o reconhecimento de atividade especial de 6/3/1997 a 18/11/2003 para fins de
conversão da aposentadoria por tempo de contribuição de que já é beneficiário em aposentadoria especial. A sentença, todavia,
reconheceu a especialidade somente de 4/5/2016 a 4/9/2017.

Com a inicial, nota-se que o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Ferramentas Agrícolas LP
Ltda. demonstrando que laborou como ferreiro e esteve exposto a ruído em intensidade de 87,60 dB(A) (acima do limite permitido
em lei a partir de 18/11/2003). Ocorre que apresentou também o LTCAT emitido pela empregadora demonstra que o trabalhador
que exercia o cargo de ferreiro estava exposto a ruído em intensidade de 99,9 dB(A). 
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Ora, até 5/3/1997, a especialidade em razão de exposição a ruídos era reconhecida quando acima de 80 decibéis
(Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6),  a partir de 6/3/1997, a exposição era acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item
2.0.1) e, a partir de 19/11/2003, a exposição era acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

O autor, em suas razões recursais, alega que esteve exposto a ruído em intensidade de 99,9 dB(A), no período
impugnado, o que é verdade, pois o LTCAT apresentando demonstra tal fato (evento1/LAUDO11). 

Ora, havendo divergência entre o PPP e o laudo técnico, prevalece este último, uma vez que elaborado por engenheiro
de segurança do trabalho,  que avaliou todo o ambiente laboral da empresa empregadora:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EXPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA
JUDICIAL. RUÍDO. PPP. DIVERGÊNCIA COM LAUDO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Se não comprovada a exposição
do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, impossível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida. 2. Descartado o reconhecimento da especialidade ante a exposição aos agentes
químicos, pois na prova pericial realizada constatou-se apenas a exposição à névoa de óleo proveniente do produto Ecocool MH 6000
dentro do limite de tolerância de 5 mg/m³ (nessa linha: TRF4, AC 5000685-65.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO
PR, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 16/10/2020; TRF4, AC 5012071-58.2014.4.04.7000, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 23/05/2019). 3. Havendo divergência entre os
PPPs e o laudo técnico, prevalece este último, uma vez que elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, e que avaliou todo o
ambiente laboral da empresa. Precedentes desta Corte. (TRF, 4ª REGIÃO, AC 5017866-40.2017.4.04.7000, DJ 9/11/2021)

Assim se manifestou a TNU:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO TÉCNICO E PPP. PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. PPP DEVE REFLETIR AS
CONCLUSÕES DO LAUDO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. (PEDILEF 50063528320144047101, DJ 30/8/2017)

Dessa forma, deve ser reconhecido o exercício de tempo especial em todo o período de 6/3/1997 a 18/11/2003, com a
conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A respeito dos efeitos retroativos, o STJ, no julgamento do Pet 9.582/RS, assentou que:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL:
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO. 1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à
aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada
do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado. 2. A comprovação extemporânea da situação jurídica
consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito
ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da
aposentadoria. 3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os
requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em
momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais. 4.
Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.” (Pet 9.582/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 16/09/2015)

A TNU, muito tempo antes, em 13/2/2006, já havia formulado o entendimento de que "quando o segurado houver
preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo,
esta data será o termo inicial da concessão do benefício" (Súmula 33).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o exercício de atividade
especial de  6/3/1997 a 18/11/2003, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB  1728497652) em
aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde 4/9/2017, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001589639v21 e do código CRC 14934852. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5028066-41.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JEAN WELLINGTON COSTA E SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a: a) reconhecer o tempo especial laborado nos períodos de 06/09/1986 a 31/01/1987 (Viação
Planeta Ltda.), 20/05/1989 a 07/12/1990 (SERVITRAN), 21/02/1992 a 05/07/1996 (ABASE), 09/12/1996 a 16/11/2000
(SECURITY), 04/04/2001 a 06/06/2002 (SECURITY), 11/06/2002 a 17/03/2007 (ESTRELA), 05/02/2007 a 28/07/2015 (PLANTÃO)
e 22/05/2018 a 13/11/2019 (SEGURPRO); b) conceder aposentadoria especial (NB 46/190.249.282-7), nos termos da legislação
vigente antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER:
13/05/2020), c) pagar as prestações devidas desde então".

Em suas razões recursais (evento 26), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a atividade de vigilante não está
prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.
53.831/1964), (ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação
da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a sentença reconhecido a especialidade apenas com base
nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial,
bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que não é o caso) do
sindicado de categoria profissional do recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como notoriamente se sabe, existem várias empresas que
contratam vigilantes - terceirizados de empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc., (iv) desse modo, a apresentação
do PPP não pode ser dispensada conforme equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o enquadramento por categoria profissional, sendo
indispensável a apresentação do formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa exigência é
completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de função com a apresentação do formulário emitido pelo
empregador, indicando a profissão desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor comprovasse
que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que comprovado tal porte, somente poderia ter considerado
especial o período até 28/04/1995, porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial à
míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos anteriores a 28/04/1995, a sentença merece
reforma, com o consequente julgamento improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício de
atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n. 9.032/1995 alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x) a contar de 29/04/1995,
data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis
estabelecidos pela legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à necessidade de se comprovar a
exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração
regulamentar, o que continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do Decreto n.
2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de
logo se tornou exigível a comprovação de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a exposição a qualquer agente
nocivo, assim, não é devido o enquadramento como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades
reputadas perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque de combustíveis) deixaram de ser
enquadradas como especiais (tempo de serviço especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador,
aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a
periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade
especial, (xvii) portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em relação aos períodos compreendidos anteriores a
28/04/1995, o autor não apresentou nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional sem apresentar nenhum documento emitido
pela empresa informando acerca das atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix)  os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes
nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo sindicato “atesta” que o autor estaria somente
5028066-41.2020.4.02.5001 500001420376 .V28 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 260



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 46/505

“autorizado” a portar arma de fogo (como o sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas atividades, (xxi) o autor não comprovou,
por laudo técnico ambiental, os riscos laborais decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o
reconhecimento de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em analogia à tensão elétrica
superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º 2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999,
referência a porte de arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar comprimido e radiações
ionizantes, e (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o
reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do trabalhador, portanto, há
de haver prova pericial.

Contrarrazões de evento 32.

Despacho de evento 36 determinando a intimação do autor para que juntasse documento demonstrando a alegada
especialidade após 5/3/1997.

Petição do autor de evento 39 pugnando pela juntada de documentos.

VOTO

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

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

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

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

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

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2.
A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas
informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do
empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. "

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a
Turma Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa
comprovar o uso habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte, enquadrar-se
no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPOESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU.
NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO.RECONHECIMENTO
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

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

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

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

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

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE,
COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a
periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde
ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo
após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o
exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal
que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto
2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:
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É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e
do Decreto 2.172/97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, após
essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem
intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.

Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a redação da referida tese:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as
instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 06/09/1986 a 31/01/1987, 20/05/1989 a 07/12/1990,
21/02/1992 a 05/07/1996, 09/12/1996 a 16/11/2000, 04/04/2001 a 06/06/2002, 11/06/2002 a 17/03/2007, 05/02/2007 a 28/07/2015 e
22/05/2018 a 13/11/2019.

Com a inicial, o autor apresentou cópia da CTPS demonstrando que, de 6/09/1986 a 31/01/1987, laborou como
cobrador na empresa Viação Planeta Ltda.; de 20/05/1989 a 07/12/1990, laborou como vigilante na empresa Servitran Ltda. -
Vigilância e Transporte de Valores;  de 21/02/1992 a 05/07/1996, laborou como vigilante na empresa ABASE Vigilância e
Segurança Ostensiva Ltda.; de 09/12/1996 a 16/11/2000, laborou como vigilante para a empresa Security Serviços Técnicos de
Vigilância e Segurança Ltda.; de 04/04/2001 a 06/06/2002, laborou como vigilante na empresa Security Serviços Técnicos de
Vigilância e Segurança Ltda.; de 11/06/2002 a 17/03/2007, laborou como vigilante na empresa Estrela Azul Serviços de Vigilância,
Segurança e Transporte de Valores Ltda.; de 05/02/2007 a 28/07/2015, o autor laborou como vigilante para a empresa Plantão
Serviços de Vigilância Ltda.; e desde 22/05/2018, laborou como vigilante patrimonial na empresa Segurpro Vigilância Patrimonial
S/A. 

Para os períodos de 20/05/1989 a 07/12/1990, 21/02/1992 a 05/07/1996, 09/12/1996 a 16/11/2000 e 04/04/2001 a
06/06/2002, apresentou os PPPs expedidos pelo sindicato de categoria (SINDSEG-GV/ES) demonstrando que laborou como
vigilante e que "exercer atividades de modo habitual e permanente zelando pelo patrimônio da empresa, portando revólver calibre
38". O documento contém todos os requisitos legais.

Intimado para apresentar outras provas, o autor, no evento 39, apresentou sentença proferida pela Justiça Laboral para
demonstrar que o trabalhador que exercia a função de vigilante na empresa Security Serviços Técnicos de Vigilância e Segurança
Ltda., além de fazer uso de arma de fogo, laborava em atividades que colocavam em risco a sua integridade física. Com efeito, na
instrução do processo da reclamação trabalhista em questão, restou comprovado que o trabalhador que exercia a função de vigilante
laborava em local de alta periculosidade, com constantes assaltos, sendo que a empregadora fornecia apenas "seis balas e
armamento obsoleto, sem fornecimento de munição reserva".

Para o período de 11/06/2002 a 17/03/2007, o autor apresentou o PPP expedido por Esquadra Transporte de Valores e
Segurança Ltda. demonstrando que laborou como vigilante e que as suas atividades consistiam em "fazer segurança interna do
estabelecimento através de ronda, controle de entrada e saída de pessoas e veículos, fazendo uso de lamar, apito, revólver calibre
38, desempenhando suas atividades de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente". O documento contém todos
os requisitos legais.

Para o período de 05/02/2007 a 28/07/2015, o autor apresentou o PPP expedido por Plantão Serviços de Vigilância
Ltda. demonstrando que laborou como vigilante e que as suas atividades consistiam em "controlar fluxo de clientes, funcionários e
autoridades policiais, realizar segurança interna do estabelecimento, portando arma de fogo calibre 38" . O documento contém
todos os requisitos legais.
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Para o período de  22/05/2018 a 13/11/2019, o autor apresentou o PPP expedido por Segurpro Vigilância Patrimonial
S/A demonstrando que laborou como vigilante patrimonial e que as suas atividades consistiam em "visualizar a área, garantindo
a segurança do local, mantendo atenção quanto à movimentação de pessoas e veículos; efetuar ações preventivas para manter a
segurança do posto; realizar vistorias dentro do perímetro do posto; manter em dia e regularizados documentos e exames
necessários para o desempenho de suas funções; manter postura firme, porém cortês em relação aos clientes e seus funcionários;
fornecer todo tipo de informação e auxílio solicitado por superior imediato; atuar ostensivamente de forma  a promover a
segurança das pessoas, instalações e materiais, inibindo e coibindo ações prejudiciais aos interesses do cliente, sejam criminosas
ou não, obedecendo às prescrições legais; cumprir as determinações e procedimentos estabelecidos para seu posto de serviço;
elaborar relatórios diários de turno/posto de trabalho, conforme estabelecido pela empresa; responsabilizar-se pela custórdia do
material a seu cargo (armas, coletes, documentação e material do posto), portando arma de fogo de modo habitual e permanente,
não eventual nem intermitente". O documento contém todos os requisitos legais.

Com relação aos períodos de 20/05/1989 a 07/12/1990, 21/02/1992 a 05/07/1996, 09/12/1996 a 16/11/2000 e
04/04/2001 a 06/06/2002, considerando que é possível a comprovação de exercício de atividade especial por qualquer meio de
prova até 5/3/1997 e que o autor apresentou sua CTPS demonstrando que laborou como vigilante em empresas que exerciam a
segurança patrimonial, sendo que também apresentou declarações do sindicato de categoria reforçando tal informação e ainda
sentença proferida pela Justiça do Trabalho com informação de que o trabalhador vigilante que laborava na empresa Security
Serviços Técnicos de Vigilância e Segurança Ltda. fazia uso de arma de fogo e laborava em local com constantes assaltos, por força
do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade, pois há como presumir a exposição do autor a risco a sua
integridade física.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente
ao enquadramento e consequente reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a anotação
na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.
(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Em relação aos períodos de 11/06/2002 a 17/03/2007, 05/02/2007 a 28/07/2015 e 22/05/2018 a 13/11/2019, o autor
apresentou PPPs demonstrando que as atividades desenvolvidas como vigilante colocavam em risco a sua integridade física
(inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Registre-se, para o reconhecimento de atividade especial em razão de exercício da função de vigilante, basta a
profissiografia apresentada no PPP descrevendo a rotina do trabalhador em sua jornada de trabalho.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001420376v28 e do código CRC cc625612. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003105-70.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIO SERGIO DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial
para "a) averbar o tempo de contribuição referente ao período de 17/03/1980 a 20/09/1981; b) reconhecer tempo de serviço
especial nos períodos de 16/03/1980 a 20/09/1981, 20/07/1989 a 20/07/1992 e de 29/04/1995 a 16/06/2016; c) conceder ao
autor aposentadoria especial com DIB em 23/10/2018".

Em suas razões recursais (evento 56), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a atividade de vigilante não está
prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.
53.831/1964), (ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação
da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a sentença reconhecido a especialidade apenas com base
nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial,
bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que não é o caso) do
sindicado de categoria profissional do recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como notoriamente se sabe, existem várias empresas que
contratam vigilantes - terceirizados de empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc., (iv) desse modo, a apresentação
do PPP não pode ser dispensada conforme equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o enquadramento por categoria profissional, sendo
indispensável a apresentação do formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa exigência é
completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de função com a apresentação do formulário emitido pelo
empregador, indicando a profissão desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor comprovasse
que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que comprovado tal porte, somente poderia ter considerado
especial o período até 28/04/1995, porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial à
míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos anteriores a 28/04/1995, a sentença merece
reforma, com o consequente julgamento improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício de
atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n. 9.032/1995 alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x) a contar de 29/04/1995,
data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis
estabelecidos pela legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à necessidade de se comprovar a
exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração
regulamentar, o que continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do Decreto n.
2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de
logo se tornou exigível a comprovação de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a exposição a qualquer agente
nocivo, assim, não é devido o enquadramento como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades
reputadas perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque de combustíveis) deixaram de ser
enquadradas como especiais (tempo de serviço especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador,
aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a
periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade
especial, (xvii) portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em relação aos períodos compreendidos anteriores a
28/04/1995, o autor não apresentou nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional sem apresentar nenhum documento emitido
pela empresa informando acerca das atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix)  os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes
nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo sindicato “atesta” que o autor estaria somente
“autorizado” a portar arma de fogo (como o sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas atividades, (xxi) o autor não comprovou,
por laudo técnico ambiental, os riscos laborais decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o
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reconhecimento de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em analogia à tensão elétrica
superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º 2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999,
referência a porte de arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar comprimido e radiações
ionizantes, e (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o
reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do trabalhador, portanto, há
de haver prova pericial.

Contrarrazões de evento 62.

Despacho de evento 70 determinando a intimação da parte autora para que apresentasse cópia integral de sua CTPS
em ordem numérica/cronológica dos registros.

Petição de evento 74 em que o autor requer a juntada de cópia de sua CTPS. 

VOTO

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

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

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

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

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

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2.
A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas
informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do
empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE,
COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a
periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde
ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo
após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o
exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal
que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto
2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:

É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e
do Decreto 2.172/97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, após
essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem
intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.
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Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a redação da referida tese:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as
instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 16/03/1980 a 20/09/1981, 20/07/1989 a 20/07/1992 e de
29/04/1995 a 16/06/2016.

Com a inicial, o autor apresentou espelho do cadastro do CNIS demontrando que, a partir de 16/3/1980 (sem data do
encerramento do vínculo), laborou na empresa SEG Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A; de 20/7/1989 a
12/1992, laborou na empresa Essel Especiais Serviços de Segurança; e de 11/11/1994 a 3/7/2016, laborou na empresa VSG
Vigilância e Segurança em Geral Ltda. 

Apresentou também cópia da CTPS n. 47260 (série 400) demonstrando que, de 11/11/1994 a 3/7/2016, laborou como
vigilante na empresa VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda. No evento 74 (CTPS10), apresentou outra cópia em ordem
numérica e em cores. 

Ainda, apresentou o PPP expedido por VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda. demonstrando que, de 1/11/1994
a 3/7/2016, exerceu a função de vigilante e as atividades desenvolvidas consistiam em "inibir e prevenir tentativa de ação
crimonosa contra os bens patrimoniais sob proteção, utilizando revólver calibre 38".

Como se observa, o autor apresentou PPP demonstrando que as atividades desenvolvidas como vigilante de 29/4/1995
a 16/6/2016 colocavam em risco a sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força do entendimento
do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Com relação aos períodos de 16/3/1980 a 20/9/1981 e 20/7/1989 a 20/7/1992, o autor não apresentou sua CTPS ou
PPP expedido pela empresa empregadora (ou qualquer documento que pudesse demonstrar as atividades desenvolvidas nas
empresas empregadoras SEG Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A e Essel Especiais Serviços de
Segurança). 

Todavia, conforme bem destacou a sentença, com relação ao período de 16/03/1980 a 20/09/1981, a falta de exibição
da CTPS, que teria sido extraviada, foi suprida pelas RAIS dos anos 1980 e 1981, que classificaram a atividade do autor na empresa
SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A, no código CBO 583: guardas de segurança e trabalhadores assemelhados (evento
15/OUT2). Com relação ao período de 20/07/1989 a 20/07/1992, a sentença também destacou as RAIS dos anos 1989, 1990, 1991
e 1992 que classificaram a atividade do autor, na empresa ESSEL Especiais Serviços de Segurança Ltda., no código CBO
correspondente à função de vigia (evento 15/OUT2). 

E, com esse início de prova manterial, o magistrado determinou a realização de prova oral, colhendo depoimentos de
2 testemunhas, que assim se manifestaram:

(...) 1ª testemunha – Manoel Pinheiro Silva

O depoente conheceu o autor desde que moraram no mesmo bairro, na época, pegavam o ônibus no mesmo horário para irem trabalhar, o
depoente morava no bairro 1º de Maio, o qual ficava próximo ao bairro Santa Rita; sempre conheceu o autor trabalhando; o autor
trabalhou nas empresas Essel e na VSG; a vigilância desde que foi fundada no Estado sempre foi utilizada a arma, quando o depoente
trabalhou como vigilante, sempre usou arma; a empresa Essel foi a falência; a falência ocorreu na época de 1992; na época, o autor
trabalhava no Tartarugão e também trabalhou em Paul; no município de Vila Velha/ES; o depoente e o autor não chegaram a trabalhar
juntos, o depoente trabalhava na empresa Servitran, e o autor trabalhava na empresa Essel, mas se encontravam no trajeto para
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o trabalho, se encontravam no mesmo ponto de ônibus, pegavam o mesmo ônibus, o autor descia antes, o depoente descia no ponto de
ônibus seguinte; o depoente entrou na empresa Servitran no ano de 1990, em 1990, o depoente começou a trabalhar na Servitran; nesse
período, o depoente sempre encontrava o autor no trajeto, pois o autor já trabalhava no Tartarugão e o depoente também o via
trabalhando nesse local, na época, era uma área de portos; o autor trabalhou nessa empresa até a falência, em 1992; sabe que o autor
trabalhava armado, pois, naquela época, em todas as empresas de vigilância, pela lei, era obrigatória a utilização de armamento,
nenhum vigilante poderia trabalhar desarmado; o depoente já chegou a ver o autor trabalhando armado, inclusive, na empresa VSG, em
que ambos trabalharam, o autor também trabalhava armado.

2ª testemunha – Juarez Martins da Silva

Se conheceram enquanto o autor trabalhava na Essel; o depoente já viu o autor trabalhando armado; caso o depoente não se engane,
era o ano de 1989, o autor trabalhava na Escelsa, que atualmente é a EDP, em Paul e no antigo Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de
Itaparica; o depoente ficou sabendo que a empresa Essel foi a falência; caso o depoente não se engane, a empresa Essel foi a falência em
1992; quando uma empresa de vigilância era levada a falência, causava bastaste alvoroço na categoria; o depoente entrou depois do autor
na empresa, já no final, um pouco antes da falência, o depoente chegou a trabalhar na Essel no Presídio; o depoente entrou na empresa em
1991; conheceu o autor quando morou em Paul; conheceu o autor no posto de trabalho; o depoente já sabia que o autor trabalhava
armado desde a época de Paul, pois no posto em que o autor trabalhava tinha que trabalhar armado; existiam postos de trabalho que
eram armados e outros que eram desarmados, mas antigamente os postos em que o autor trabalhava tinham que ser armados, tanto na
Escelsa quanto no Tartarugão; o depoente saiu da empresa antes da falência; o depoente ficou uns 8 meses apenas na empresa. (...)

Sabe-se que  é possível a comprovação de exercício de atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997
e  o autor não apresentou início de prova material e prova testemunhal que puderam demonstrar quais eram as atividades
desenvolvidas de 16/3/1980 a 20/9/1981 e 20/7/1989 a 20/7/1992,  sendo, portanto, possível aplicar o entendimento do STJ no
Tema 1.031, motivo pelo qual deve ser mantida a  especialidade reconhecida na sentença, pois  há como presumir a exposição do
autor a risco a sua integridade física.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001529763v23 e do código CRC 64d293c3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014738-10.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a: a) reconhecer o tempo especial laborado nos períodos 01/02/1988 a 04/01/1989 (Viação
Itapemirim S/A), 08/12/1989 a 01/02/1991 (POCAPO S/A – Serviços de Vigilância e Segurança.), 01/02/1992 a 01/02/1995 (VIP –
VIGILÂNCIA Industrial e Particular Ltda.) e 27/12/2001 a 18/08/2018 (VISEL – Vigilância e Segurança Ltda.); b)
conceder aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/166.867.392-1), desde a data de entrada do requerimento
administrativo (DER: 16/08/2018), c) pagar as prestações devidas desde então".

Em suas razões recursais (evento 18), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a atividade de vigilante não está
prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.
53.831/1964), (ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação
da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a sentença reconhecido a especialidade apenas com base
nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial,
bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que não é o caso) do
sindicado de categoria profissional do recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como notoriamente se sabe, existem várias empresas que
contratam vigilantes - terceirizados de empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc., (iv) desse modo, a apresentação
do PPP não pode ser dispensada conforme equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o enquadramento por categoria profissional, sendo
indispensável a apresentação do formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa exigência é
completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de função com a apresentação do formulário emitido pelo
empregador, indicando a profissão desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor comprovasse
que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que comprovado tal porte, somente poderia ter considerado
especial o período até 28/04/1995, porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial à
míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos anteriores a 28/04/1995, a sentença merece
reforma, com o consequente julgamento improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício de
atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n. 9.032/1995 alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x) a contar de 29/04/1995,
data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis
estabelecidos pela legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à necessidade de se comprovar a
exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração
regulamentar, o que continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do Decreto n.
2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de
logo se tornou exigível a comprovação de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a exposição a qualquer agente
nocivo, assim, não é devido o enquadramento como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades
reputadas perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque de combustíveis) deixaram de ser
enquadradas como especiais (tempo de serviço especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador,
aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a
periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade
especial, (xvii) portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em relação aos períodos compreendidos anteriores a
28/04/1995, o autor não apresentou nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional sem apresentar nenhum documento emitido
pela empresa informando acerca das atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix)  os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes
nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo sindicato “atesta” que o autor estaria somente
“autorizado” a portar arma de fogo (como o sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
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categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas atividades, (xxi) o autor não comprovou,
por laudo técnico ambiental, os riscos laborais decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o
reconhecimento de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em analogia à tensão elétrica
superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º 2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999,
referência a porte de arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar comprimido e radiações
ionizantes, e (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o
reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do trabalhador, portanto, há
de haver prova pericial.

Contrarrazões de evento 24.

VOTO

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

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

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

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

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

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2.
A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas
informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do
empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE,
COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a
periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde
ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo
após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o
exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal
que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto
2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:

É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e
do Decreto 2.172/97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, após
essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem
intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.

Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a redação da referida tese:

5014738-10.2021.4.02.5001 500001593313 .V18 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 262



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 58/505

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as
instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 1/02/1988 a 04/01/1989 (Viação Itapemirim S/A), 01/02/1992
a 01/02/1995 (POCAPO S/A – Serviços de Vigilância e Segurança.), 01/02/1992 a 01/02/1995 (VIP – Vigilância Industrial e
Particular Ltda.) e 27/12/2001 a 18/08/2018 (VISEL – Vigilância e Segurança Ltda.).

Com a inicial, o autor apresentou cópia da CTPS demonstrando que, de 1/02/1988 a 04/01/1989, laborou como agente
de segurança I na empresa Viação Itapemirim S/A; de  01/02/1992 a 01/02/1995, laborou como vigilante na empresa  VIP -
Vigilância Industrial e Particular Ltda.; de 27/12/2001 a 18/08/2018, laborou como vigilante na empresa Visel -Vigilância e
Segurança Ltda. 

Para o período de 01/02/1992 a 01/02/1995, o autor apresentou o PPP expedido pelo sindicato de categoria
(SINDSEG-GV/ES) demonstrando que laborou como vigilante e que "exerceu suas atividades de vigilância em espaços internos e
externos em vários estabelecimentos financeiros para inibir e impedir ação criminosa, protegendo o patrimônio de terceiros contra
roubos, depredações e outros atos, estando devidamente autorizado a portar arma de fogo (calibres 12, 32 e 38), sempre exposto
de modo habitual e permanente a riscos, podendo ocasionar a danos à integridade física, em decorrência do exercício das
atividades". 

Para o período de 27/12/2001 a 18/08/2018, o autor apresentou o PPP expedido por Visel - Vigilância e Segurança
Ltda. demonstrando que laborou como vigilante e que as suas atividades consistiam em "vigiar as dependências em áreas privadas
com a finalidade de prevenir, controlar a movimentação de pessoas e outras irregularidades; preservar a integridade física das
pessoas e a segurança do ambiente, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionar e controlar a
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; comunicar-se via rádio ou telefone; prestar informações ao público e
aos órgãos competentes; realizar rondas preventivas nas dependências da edificação, portando arma de fogo durante a jornada de
trabalho de modo habitual e permanente". O documento contém todos os requisitos legais.

Com relação aos períodos de 1/02/1988 a 04/01/1989 e 01/02/1992 a 01/02/1995, considerando que é possível a
comprovação de exercício de atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997 e que o autor apresentou sua CTPS
demonstrando que laborou como vigilante em empresas que exerciam a segurança patrimonial, sendo que também apresentou
declarações do sindicato de categoria reforçando tal informação (em relação ao período de 01/02/1992 a 01/02/1995), por força do
entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade, pois há como presumir a exposição do autor a risco a sua
integridade física.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente
ao enquadramento e consequente reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a anotação
na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.
(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)
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Em relação ao período de 27/12/2001 a 18/08/2018, o autor apresentou PPP demonstrando que as atividades
desenvolvidas como vigilante colocavam em risco a sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força
do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Registre-se, para o reconhecimento de atividade especial em razão de exercício da função de vigilante, basta a
profissiografia apresentada no PPP descrevendo a rotina do trabalhador em sua jornada de trabalho.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001593313v18 e do código CRC 6e928490. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011710-68.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: SERGIO MOURA PINTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre um dos requisitos
para obtenção da aposentadoria, ou seja, o requisito etário. No evento 73, o autor alega que haveria erro material no acórdão porque
não foi intimado a respeito do ofício do INSS informando a impossibilidade de implantação de aposentadoria proporcional,
pugnando pela reabertura de prazo para opor embargos.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do parágrafo
único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o
anterior regime da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do julgado, não se constituindo em meio de
impugnação recursal que possa modificar o resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas
ou absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte
adversa, em observância à cláusula constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser
recebidos como mero "pedido de reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que o autor faria jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos proporcionais sob os seguintes fundamentos:

(...)

Com o afastamento de tempo especial de 6/3/1997 a 1/11/2003, resta saber se houve cumprimento da carência do benefício em 3/4/2019:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/02/1986 01/02/1992                   2.190            1,00             2.190      6    -     -  
16/03/1987 31/12/1987                     291            1,00                291     -      9   17
15/07/1992 31/03/1993                     260            1,40                364     -    11   30
01/06/1993 31/08/1993                       92            1,00                  92     -      3     1
14/03/1994 28/04/1995                     411            1,40                575      1     6   28
29/04/1995 26/04/1996                     364            1,40                510      1     4   23
01/05/1996 05/03/1997                     309            1,40                433      1     2     7
06/03/1997 30/09/1997                     209            1,00                209     -      6   27
01/10/1997 01/11/2003                   2.223            1,00             2.223      6     1     3
18/10/2003 09/08/2008                   1.758            1,40             2.461      6     8   28
01/09/2008 30/09/2008                       30            1,00                  30     -     -    30
09/05/2009 07/01/2010                     244            1,00                244     -      8     1
25/08/2010 26/07/2016                   2.163            1,40             3.028      8     3   17
06/08/2018 03/11/2018                       90            1,00                  90     -      2   29
         
         
 Total:           12.740    34   10   26
         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
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  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:                760      2    -    30
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 87,54%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 84,66%     

 Como se observa, na DER em 3/4/2019, o autor reunia tempo suficiente para obtenção de aposentadoria por tempo de contribução com
proventos proporcionais. Registre-se que o último reconhecimento de contribuição previdenciária ocorrera em 11/2018 (evento 6/OUT2).

(...)

Ocorre que, conforme bem destacou o embargante, em 3/4/2019, o autor não possuía a idade mínima de 53 anos
(nasceu em 26/12/1967 e, em 3/4/2019, contava com 52 anos). 

Assim, assiste razão ao embargante. 

A respeito da petição de evento 73, este Juízo intimou a parte autora para manifestar-se sobre os embargos de
declaração opostos pelo INSS no evento 62 (despacho de evento 68), momento em que teve a oportunidade também de ter ciência
do ofício de evento 60 em que a autarquia noticia a impossibilidade de implantação do benefício. Caberia ao autor apresentar
contrarrazões no prazo legal, providência da qual não se desincumbiu, sendo que, na petição ora em exame, também não trouxe
nenhum elemento de prova que pudesse infirmar o cálculo do INSS. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento para, reconhecendo a omissão
suscitada, afastar a aposentadoria concedida no acórdão embargado, nos termos da fundamentação, passando a parte dispositiva do
acórdão a conter a seguinte redação: "Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a
especialidade de 6/3/1997 a 1/11/2003, mantendo a sentença quanto aos demais aspectos/termos. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995)". Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001582006v7 e do código CRC 4794964d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:15 

5011710-68.2020.4.02.5001 500001582006 .V7 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 263



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 62/505

RECURSO CÍVEL Nº 5031815-66.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LUZIA DE ASSUMPCAO BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o cômputo de períodos
especiais não reconhecidos pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo os períodos de 01/06/1996 a 25/02/2008 e 02/05/2013 a
20/03/2019 como tempo de atividade especial e concedendo o benefício pleiteado (evento 28).

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para desconsideração dos períodos especiais e,
consequentemente, indeferimento do benefício (evento 34).

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que a definição e a comprovação da natureza especial de atividades para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960 que instituiu
o benefício da aposentadoria especial, é feita da seguinte forma:

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

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

Em resumo, até 28/04/1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o segurado deve demonstrar o
enquadramento de sua categoria profissional nos decretos mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou de forma habitual,
ainda que intermitente (Súmula nº 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29/04/1995, passou a ter de comprovar o
trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial pretendesse.

A comprovação do tempo de serviço em condições especiais de 29/04/1995 a 05/03/1997 era feita por meio dos
formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A partir de 06/03/1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de
março de 1997, até 31/12/2003, passou a ser exigido laudo técnico e de 01/01/2004 em diante a comprovação é realizada mediante
apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

Cumpre estabelecer que a comprovação do exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física do trabalhador rege-se pela lei vigente à época da prestação do serviço e não pela lei vigente à época da
produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao direito adquirido.

Tal entendimento tem lastro na jurisprudência pátria, que vê na contagem de tempo de serviço em condições especiais
um direito subjetivo que se incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, tornando-se
impassível de ser atacado por norma superveniente que torne mais dificultosa a sua prova sob pena de violação do direito adquirido
protegido pela carta de princípios em seu art. 5º, XXXVI. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EXERCIDA EM REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE URBANA EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 28 DA LEI 9.711/98. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPORTE FÁTICO DESSEMELHANTE. RECURSO
ESPECIALCONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado,
passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A lei nova que venha a estabelecer restrição ao
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cômputo do tempo de serviço não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito adquirido. 2. Se a legislação
anterior exigia a comprovação da exposição aos agentes nocivos, mas não limitava os meios de prova, a lei posterior, que passou a exigir
laudo técnico, tem inegável caráter restritivo ao exercício do direito, não podendo ser aplicada a situações pretéritas. 

(STJ - RESP 200200147709, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ Data 05/02/2007). 

No mesmo sentido, o § 1º do art. 70 do Decreto nº 3.048/99 dispõe, in verbis, que “a caracterização e a comprovação
do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço”.

Assim, observa-se que os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos considerados para fins de aposentadoria
especial encontram-se previstos na legislação da época da atividade, a saber: a) até 05/03/1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06/03/1997 a 06/05/1999, o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997; c) a partir de
07/05/1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que
o rol de agentes nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou através de perícia
(TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

Essas são as premissas gerais que, em conjunto com aquelas particulares exigidas pelo caso concreto, irão orientar o
julgamento do mérito.

Pois bem.

Os PPPs apresentados pela parte autora informam que esta trabalhou durante os períodos controvertidos na função de
Auxiliar de Serviços Gerais (evento 1, PPP15 E 16), com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias) e químicos
(produtos de limpeza).

Quanto à exposição da autora a agentes biológicos, importa dizer que o PPP goza de presunção de veracidade
relativa que pode ser infirmada por indícios objetivos de imprecisão nos assentos nele contidos. Seguindo essa linha de raciocínio,
muito embora o PPP registre exposição a agente previsto no anexo IV, do Decreto 2.172/97, a descrição das atribuições da autora
na função de auxiliar de serviços gerais não permite concluir que ela se expunha de forma habitual e permanente ao agente nocivo
conforme indicado na legislação de regência. 

Nesse ponto, é importante frisar que o tempo de trabalho permanente a que se refere o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei
nº 8.213/91 é aquele continuado, não eventual ou intermitente, o que não implica obrigatoriamente que o trabalho seja realizado sob
risco ininterrupto durante toda a jornada. Ocorre que a profissiografia contida no PPP apresentado pela demandante não
caracteriza que a exposição ao agente biológico era intrínseca ao desenvolvimento do trabalho habitual.

Nesses termos foi firmada tese quanto ao Tema nº 211 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, in verbis:

Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição
ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. (PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500/SE – Acórdão
publicado em 17/12/2019, Trânsito em Julgado em 12/02/2020)

A mesma linha de raciocínio foi seguida recentemente pela TNU na fixação da tese referente ao Tema nº 238:

"Para fins de reconhecimento do tempo especial de serviço dos trabalhadores de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes
hospitalares é exigível a prova de exposição aos agentes biológicos previstos sob o código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64,
que deve ser realizada por meio dos correspondentes laudos técnicos e/ou formulários previdenciários, não se admitindo o reconhecimento
por simples enquadramento de categoria profissional." (PEDILEF 0000861-27.2015.4.01.3805/MG – Acórdão com Trânsito em Julgado
em 13/10/2021) 

Assim, visto que a descrição das atividades desempenhadas pela autora denota uma exposição descontínua ou
eventual à nocividade apontada, não se mostra possível o enquadramento do período em comento como especial.

Ademais, verifica-se que o PPP aponta para a utilização de EPI eficaz para ambos os agentes relacionados (químicos
e biológicos), o que também descaracteriza a insalubridade nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE nº 664335/SC com repercussão geral reconhecida, quando assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde ou integridade física, de modo que, se o Equipamento de
Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão
da aludida aposentadoria. No mesmo julgamento o STF ressalvou apenas que tal entendimento não se aplica ao segurado exposto
agente nocivo ruído, para o qual a utilização de EPI não descaracteriza o seu tempo de serviço especial, inexistindo neutralização da
insalubridade. Nesse sentido: 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM
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REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA.
REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado,
empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos
trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana
(art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente
de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). (...) 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no
exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o
Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode
não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se
especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a
potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O
benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida
pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à
perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos
quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese
fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido
para negar provimento ao Recurso Extraordinário. (STF - ARE 664335 LUIZ FUX DJe 12-02-2015)

 

Sem condenação em custas ou verba honorária, ante o provimento do recurso.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, reformando a sentença
para desconsiderar a especialidade dos períodos de 01/06/1996 a 25/02/2008 e 02/05/2013 a 20/03/2019 e, por conseguinte,
indeferir o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação supra.  

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001453898v2 e do código CRC 02cdae62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 23/2/2022, às 19:20:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011340-55.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE SAAR DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a: a) averbar o tempo de atividade rural nos períodos de 20/07/1969 a 31/10/1991, b) conceder à
parte autora aposentadoria por idade na modalidade híbrida (NB 41/185.557.728-0), desde a data de entrada do requerimento
administrativo formulado em 05/02/2018; c) pagar as parcelas devidas desde então".

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, (i) em que pese o entendimento constante da R. sentença,
ela não merece prevalecer, haja vista os entendimentos jurisprudenciais consolidados que reconhecem o labor rurícola a partir dos
10 (dez) anos de idade; (ii) que começou seu trabalho na roça aos 10 anos de idade; e (iii) que deve ser reconhecido e averbado o
período de 20/07/1967 a 19/07/1969 como tempo de serviço rural laborado em regime de economia familiar.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 31). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou a possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar
a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação por idade híbrida contemplando os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei
11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de
que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o
sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ 24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando
foram firmados os seguintes entendimentos:  (a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do
art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é
irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do
requisito etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007,
que tratava da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:
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O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da
carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições,
nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 
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O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Do caso concreto
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A Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial sob a seguinte fundamentação:

[...]

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Passo a decidir.

Nestes autos, a parte autora busca a averbação de tempo de serviço rural, para que, somado ao tempo de atividade urbana, lhe seja
concedida aposentadoria por idade na modalidade “híbrida” (NB 41/185.557.728-0), desde a data do requerimento administrativo (DER:
05/02/2018).

Para tanto, alega que exerceu atividade rural em regime de economia familiar no período de 20/07/1967 a 31/10/1991.

O benefício foi indeferido administrativamente ao argumento de que não restou comprovada a carência exigida a sua concessão. Na
ocasião, o INSS não computou nenhum período de atividade rural. Assim, até a DER, apurou 7 anos, 10 meses e 25 dias de tempo de
contribuição (Evento 1, PROCADM5, fl. 57).

No que tange a concessão de aposentadoria por idade híbrida, a Lei nº 11.718/08 introduziu no sistema previdenciário brasileiro esse tipo
de benefício que permite ao segurado mesclar período urbano com período rural para completar a carência mínima exigida.

O § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91, assim dispõe:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais,
respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de
meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a
VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam
essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto  no inciso II do
caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite
mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.”

Assim, de acordo com o § 3° do art. 48 da Lei nº 8.213/91, os trabalhadores rurais que completarem 60 ou 65 anos de idade (mulher e
homem) e não atendam as condições do § 2º da mesma lei, podem somar o tempo de contribuição sob outras categorias (contribuinte
individual, facultativo, empregado, empregado doméstico) ao tempo de atividade rural. Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº
11.718/2008, criando uma modalidade de aposentadoria por idade conhecida como aposentadoria híbrida.

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

Nesta análise, é importante pontuar que o objetivo da modificação legislativa foi a de regular as situações de alternância entre trabalho
rural e urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que, por passarem a
trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Assim, entende-se, à vista dos princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), que a correta
interpretação do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser
admitida para qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade
de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última.

Frise-se que este entendimento, que já estava consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), também foi acolhido pela Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), fixando-se a tese de que é permitida a concessão de aposentadoria
mista por idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8.213/91, mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não
importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito
etário (Pedilef 5001373-64.2013.4.04.7117).

Portanto, firma-se a premissa de que para a concessão da aposentadoria híbrida, não faz diferença se a parte autora está ou não
exercendo atividade rural no momento em que completa a idade mínima ou apresenta o requerimento administrativo, nem o tipo de
trabalho predominante.
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Ademais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1007, decidiu da seguinte forma sobre a matéria: o
tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência
necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos
termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Pois bem.

No caso em tela, o requisito da idade mínima restou preenchido, haja vista que a parte autora nasceu em 20/07/1957 (Evento 1,
PROCADM5, fl. 11). Portanto, quando requereu administrativamente o benefício (DER: 05/02/2018), já contava com mais de 60 anos.

No que tange a carência, esta deverá ser estabelecida de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.213 – aposentadoria por idade: 180
contribuições –, uma vez que a autora completou a idade mínima para aposentadoria em 2018, quando já havia cessado a eficácia da
norma transitória constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 

A controvérsia, pois, cinge-se à comprovação de tempo de serviço rural como segurado especial, intercalado com tempo de serviço urbano.

O art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91 dispõe que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como segurado especial: a pessoa física
residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda
que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário
rurais, que explore atividade 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  2. de seringueiro ou extrativista vegetal que
exerça suas atividades nos termos do inciso XII, caput do art. 2º, da Lei 9.985/00 e faça dessas atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam
as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

No que tange à atividade rural, sabe-se que para a sua comprovação a legislação previdenciária exige a presença de início razoável de
prova material, complementada por prova oral, não podendo esta última servir como prova exclusiva (§ 3º do art. 53 da Lei n. 8.213/91 e
Súmula 149 do STJ).

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

Logo, não há exigência legal de que o documento apresentado como início de prova abranja todo o período que se quer comprovar,
basta ser contemporâneo aos fatos alegados e referir-se, pelo menos, a uma fração daquele, corroborado com prova testemunhal idônea,
a qual amplie sua eficácia probatória. 

Nesse mesmo sentido preceitua a Súmula 14 da TNU: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Essa exigência, por outro lado, não quer dizer que a prova documental diga respeito à atividade rural de todo período que se quer
comprovar (ano a ano), mas um início de prova material (como certidões de casamento, de nascimento, de óbito, ficha de atendimento no
SUS, comprovante de matrículas em escolas situadas na zona rural, etc.), que juntamente com a prova oral crie um liame com a
circunstância fática e possibilite um juízo de valor seguro acerca dos fatos alegados.

Registra-se, quanto ao período em que a parte autora alega ter trabalhado em regime de economia familiar, que o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento de que a atividade rural prestada a partir dos 12 aos 14 anos de idade pode ser considerada para a
contagem de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003).

Do mesmo modo, estabelece a Súmula nº 5 da TNU, que diz que: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Para comprovar o exercício de atividade rural foram apresentados os seguintes documentos: a) Escritura pública de compra e vende de um
terreno rural com área de 290.000m2, situado no “Córrego do Itá”, município de Barra de São Francisco/ES, adquirido pelo pai da
autora, Sr. Nelson Saar, qualificado como lavrador, em 12/08/1957; b) ITR 1970; c) Escritura pública de compra e venda onde consta o pai
da autora, lavrador, como vendedor de 140.000m2, de uma propriedade agrícola situada no lugar denominado Córrego do Itá, em
22/10/1970; d) Certidão de casamento da autora, contraído em 03/07/1976, constando a profissão do marido, Sr. Antônio Amâncio de
Freitas, como lavrador; e e) Certidão de casamento do irmão da autora, lavrada em 27/07/1974, constando a profissão do nubente como
lavrador.

Apresentou também, declaração do trabalhador rural informando que exerceu atividade rural em regime de economia familiar na
propriedade pertencente ao genitor, em Córrego do Itá, no período de 20/07/1967 a 31/10/1991

A prova testemunhal colhida nos autos do Processo nº 5006783-30.2018.4.02.5001 (extinto por desistência), que acolho como prova
emprestada (Evento 19), foi coerente e confirmou o exercício de atividade rural pela autora em regime de economia familiar antes e depois
do casamento, no período alegado, senão vejamos:

Em seu depoimento pessoal a autora afirma que “mora em Viana há muito tempo, que começou a trabalhar no meio rural com 10
anos de idade, na propriedade dos pais, em Córrego do Itá, Barra de São Francisco/ES. Produziam arroz, feijão, milho, tomava
conta de lavoura e café. Casou com Antônio Pires em 1975 e continuou na propriedade dos pais. Seu marido era meeiro nas terras
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de seus pais, foi criado junto com a depoente e os irmãos. Veio para Viana no ano de 1992. Nessa época começou a trabalhar como
doméstica na própria casa. Trabalhou como empregada doméstica a partir de 2009, as contribuições eram feitas por uma conhecida,
Srª. Arlete”.

A primeira testemunha, Sr. Emanuel Virgílio Pereira, disse que “conhece a autora há 40 anos, do Córrego do Itá, em Barra de São
Francisco. O pai do depoente tinha uma propriedade na região. Os pais da autora eram proprietários. Quando conheceu a autora
ela era solteira. Ela se casou na região com Antônio e continuaram na roça. Não sabe dizer se continuaram na propriedade dos pais
da autora. Quando saiu da região em 1982, a autora continuou lá. Acha que ela saiu de lá uns 8 anos depois. Trabalhou na roça em
Córrego do Itá. Lembra da autora trabalhado na roça desde 10 anos de idade. Também começou a trabalhar na roça aos 10 anos de
idade. Conheceu a família da autora. Ela tem irmãos. Conhece dois irmãos dela. A autora trabalhava com a mãe e os irmãos. O
depoente fez o primário em Barra de São Francisco. Estudou com a autora. A autora teve um filho. Voltava para Barra de São
Francisco depois de 1982 para visitar a família, que continuou na região por uns 8 anos, e os amigos. Nesse período a autora
sempre trabalhou na roça. Eles cultivavam para o sustento da família. Todos da família trabalhavam na roça”.

A segunda testemunha, Srª. Maria Candeias Pereira Campos, disse que “nasceu em Córrego do Itá, zona rural de Barra de São
Francisco. Conheceu a autora de Córrego do Itá. Conheceu a família da autora. A depoente trabalhou na roça desde 9 – 10 anos. A
autora também trabalhava nessa idade. A depoente e a autora estudaram em Barra de São Francisco até a 4ª série. A autora
trabalhava todos os dias. Tinha irmãos. Morava com a mãe e os irmãos, porque os pais estavam separados. Conhece a autora desce
criança e ela já trabalhava na roça. A depoente veio para cidade em 1992. A autora casou na roça. Foi no casamento dela. O
marido da autora trabalhava na roça e eles continuaram trabalhado na roça. A depoente saiu da roça e a autora ficou. A autora tem
filhos. A família plantava feijão, milho, arroz, que era para sustento próprio. Não produziam para vender. Nesse período a autora
sempre trabalhou na roça”.

Das informações extraídas do CNIS, infere-se que a autora possui registro de atividades urbanas apenas a partir do ano de 2009.

O marido da autora, por sua vez, possui vínculos urbanos entre os anos de 1977 e 1980 com interrupções e está em fruição de benefício
assistencial ao idoso desde 07/2020.

Deve-se levar em consideração que o exercício de atividade urbana intercalada durante curtos períodos de tempo não afasta a condição
de segurado especial. Sobre estes temas, vejamos os seguintes julgados da TNU:

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DESCONTINUIDADE DA ATIVIDADE RURAL DO REQUERENTE.
ATIVIDADE URBANA INTERCALADA DO REQUERENTE. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. 1. A jurisprudência da TNU consolidou-se no sentido de que a descontinuidade da atividade rural admitida pela
legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser aferida
em cada caso concreto. 2. A melhor exegese do art. 11, § 9°, III, da Lei nº 8.213/91 é no sentido de que, se o exercício de atividade
remunerada fora do campo se der pelo prazo de até 120 dias por ano civil, não há descaracterização da qualidade de segurado
especial do trabalhador, sendo desnecessário maiores digressões a respeito da influência do labor urbano sobre a condição de
segurado especial. Isso não significa, contudo, que todo afastamento superior a 120 ao ano implique automaticamente a
descaracterização da condição de segurado especial. Nesses casos, há que se perquirir se o afastamento representou ruptura
definitiva do trabalhador em relação ao campo, o que somente pode ser avaliado diante das especificidades de cada caso
concreto. 3. O fato de o cônjuge auferir proventos de aposentadoria decorrente de atividade urbana no período de 2004 a 2007 não
necessariamente descaracteriza a qualidade de segurada especial da requerente. A descaracterização só se configura se ficar
comprovado que a renda associada à atividade urbana é suficiente para a subsistência do grupo familiar. Aplicação da Súmula nº 41
da TNU. Há necessidade de aprofundar a análise da matéria fática para aferir até que ponto os proventos da aposentadoria urbana
do marido da requerente era suficiente para manter a família. 4. Pedido parcialmente provido. (PEDILEF 200870570011300, JUIZ
FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154.)

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL DESCONTÍNUA. ATIVIDADE URBANA
INTERCALADA. 1. A sentença considerou que, a princípio, a certidão de casamento e os comprovantes de participação no
Programa Hora de Plantar serviriam como início de prova material. Entretanto, desqualificou-os não por causa de seu valor
intrínseco, mas porque o Cadastro Nacional de Informações Sociais– CNIS registrava vários vínculos empregatícios em atividade
urbana, o último deles iniciado em 1/7/1996, com rescisão 1/7/1998. A Turma Recursal, mediante fundamentação genérica,
considerou insuficiente o início de prova material, mas, por outro, acolheu as razões da sentença como fundamento para decidir,
aplicando implicitamente o art. 46 da Lei n° 9.099/95 e incorporando a tese de que a atividade urbana desqualificaria o regime de
economia familiar. Deixou claro que estava considerando a “contraprova apresentada pelo Órgão Previdenciário (CNIS,
INFBEN)”.2. Demonstrada divergência com acórdãos paradigmas da Turma Nacional de Uniformização, segundo os quais o
exercício de atividade urbana durante curtos períodos não afasta a caracterização da condição de segurado especial. 3. O incidente
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de uniformização não embute pretensão direta a reexame de prova, mas apenas arguição de divergência jurisprudencial em torno de
critério jurídico para valoração da prova. 4. O acórdão recorrido contraria o art. 143 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual a
atividade rural pode ser descontínua. O que importa é que, descontados os períodos de atividade urbana, a soma dos períodos de
atividade rural cubra tempo equivalente à carência da demandada para a concessão do benefício. O exercício de atividade urbana
intercalada não constitui motivo suficiente para tornar ineficaz todo o tempo de serviço rural anterior e posterior. 5. A prova
testemunhal foi colhida, mas não chegou a ser examinada pelo acórdão recorrido. Também é necessário que a Turma Recursal
aprecie de forma fundamentada os documentos apresentados a titulo de início de prova material. É prematuro, por isso, reconhecer
direito ao benefício. Há necessidade de reexame do conjunto probatório, tarefa que extrapola os limites de cognição do incidente de
uniformização de jurisprudência. Aplica-se a Questão de Ordem nº 20 da TNU. 6. A turma recursal de origem fica vinculada ao
seguinte critério jurídico de valoração da prova: a atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário
de trabalhador rural, se os períodos descontínuos em que houve exclusivo exercício de atividade rural forem suficientes para cobrir
tempo equivalente à carência do benefício. 7. Incidente parcialmente provido para determinar que a Turma Recursal de origem
promova a adequação do acórdão recorrido ao critério de valoração da prova uniformizado. (PEDILEF 05034536420074058102,
JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154.) (destaquei)

A atividade urbana exercida pelo marido da autora, em curtos períodos e de forma intercalada, não constitui motivo suficiente para tornar
ineficaz todo o tempo de serviço rural anterior e posterior exercido tanto por ele quanto por ela, em regime de economia familiar no
período controvertido.

Aqui se aplica a sumula 577 do STJ onde o depoimento convincente tanto é capaz de retroagir no tempo, bem como pode ter caráter
prospectivo diante do robusto início de prova material no sentido de materializar o trabalho rural no período controverso, uma vez que as
testemunhas foram unânimes em afirmar a lida rural da autora desde criança até início da década de 90.

Em assim sendo, entendo que a documentação carreada aos autos é apta a comprovar o efetivo trabalho rural da parte autora, nos
períodos de 20/07/1969 (12 anos de idade) a 31/10/1991, por constituir razoável início de prova material, indicando a sua condição como
trabalhadora rural/lavradora, corroborado por depoimentos testemunhais idôneos.

Nota-se que a prova testemunhal robustece o início de prova material apresentado, sendo, portanto, cabível o reconhecimento da atividade
rural no período de 20/07/1969 a 31/10/1991.

Assim, os períodos incontroversos apurados pelo INSS (Evento 1, PROCADM5, fl. 57) e tempo de atividade rural, no período de
20/07/1969 a 31/10/1991, verifico que, até a data do requerimento administrativo (DER: 05/02/2018), a parte autora perfaz 30 anos, 02
meses e 06 dias de tempo de serviço rural e urbano, que equivale a 364 meses para efeito de carência, tempo suficiente à concessão do
benefício vindicado, qual seja, aposentadoria por idade híbrida, conforme se infere da tabela abaixo:

Desse modo, a parte autora faz jus ao benefício pleiteado, qual seja, aposentadoria por idade na modalidade híbrida, desde a data do
requerimento administrativo postulado em 05/02/2018.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a: a) averbar o tempo de atividade rural nos períodos de 20/07/1969 a
31/10/1991, b) conceder à parte autora aposentadoria por idade na modalidade híbrida (NB 41/185.557.728-0), desde a data de entrada
do requerimento administrativo formulado em 05/02/2018; c) pagar as parcelas devidas desde então.

[...]

Pois bem.

Conforme afirma a parte autora em seu recurso, não há óbice que se reconheça, para fins previdenciários, o trabalho
rural a partir dos dez anos de idade.

Ocorre que, no presente caso, o conjunto probatório coligido aos autos não se reveste da robustez necessária a fim de
firmar o convencimento desta TR/ES no sentido de comprovar que a parte autora exercia a lida campesina em período além daquele
já reconhecido na Sentença.
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Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001587831v6 e do código CRC febcb625. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:36:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006814-76.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALTAMIRA DIAS DA COSTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, na forma dos art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese, (i) que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
631.240 (tema 350), estabeleceu critérios objetivos para configuração do interesse de agir nas demandas previdenciárias, dividindo
as ações em dois grupos: concessão e revisão; (ii) que o STF não exigiu, em nenhum momento, a obrigatoriedade de apresentação
de documentação completa nos requerimentos administrativos, haja vista que, conforme consignado no próprio julgamento, o
“INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível”; (iii) que a r. Sentença deixou de seguir o enunciado da
Súmula 33 da TNU; (iv) que no enfretamento do Tema 93, a TNU admitiu que a juntada de documentos na via judicial não
descaracteriza o direito ao benefício desde a data de entrada do requerimento administrativo; (v) que a Carta de Exigência não foi
enviada para o e-mail informado; e (vi) que exerceu a atividade rural desde o casamento, em 1960, em regime de economia familiar
com o marido, como meeiros, na zona rural de Itapemirim, até o final de 1982, quando passou a trabalhar como empregada. Em
1987 voltou desenvolver o labor rurícola, juntamente com o esposo, até o óbito dele, em 2006. Depois do falecimento do
companheiro, trabalhou como diarista rural, até 2011.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 22). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou a possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar
a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação por idade híbrida contemplando os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei
11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de
que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o
sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ 24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando
foram firmados os seguintes entendimentos:  (a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do
art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é
irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do
requisito etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)
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A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007,
que tratava da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

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

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
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segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)
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Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
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prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 28/01/1944, cumpriu o requisito etário em 28/01/2004, devendo comprovar
138 (cento e trinta e oito) meses de contribuição.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a
seguinte fundamentação:

[...]

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Decido.

Cuida-se de Ação Previdenciária em que figuram as partes suso mencionadas, por meio da qual pretende a parte autora a concessão do
benefício de aposentadoria por idade híbrida.

A parte autora não cumpriu exigência requerida pelo INSS na seara administrativa para fins de análise do requerimento do benefício
pretendido (Evento 10, PROCADM3, fls. 46). 

Com efeito, quando a parte deixa de juntar documento na via administrativa, impedindo a análise por parte do INSS, há evidente supressão
da via administrativa, o que equivale à ausência de requerimento administrativo.

A exigência de prévia análise administrativa da controvérsia liga-se ao interesse processual sob o aspecto da necessidade. Nos termos da
tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, o prévio requerimento
administrativo é exigido para demonstrar que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão autoral.

Nesse sentido, há de se reconhecer a ausência de interesse de agir.

Isso posto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos art. 485, VI do Código de Processo Civil. 

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001571000v3 e do código CRC 7306ccdb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020138-39.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOAO BATISTA FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "condenar
o INSS a averbar a atividade rural exercida pelo autor no período de 09/03/1979 a 05/08/1987 (inscrições do autor e seu genitor
no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares), concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por idade mista, a partir da
data de entrada no requerimento administrativo - 16/01/2019 (DER do NB 196.451.951-6)".

Em suas razões recursais (Evento 63), alega, em síntese, (i) que o autor deixou o meio rural em 1981, antes da idade
mínima fixada para a aposentadoria do segurado especial e, portanto, não faz jus à aposentadoria nessa condição; (ii) que a regra da
aposentadoria por idade híbrida não se aplica à parte autora, pois ela migrou do regime previdenciário rural para o regime
previdenciário urbano; e (iii) que de acordo com os documentos juntados aos autos, a parte autora conta com apenas 106
contribuições mensais, número inferior ao exigido em lei para a aposentadoria por idade, conforme tabela progressiva do Art. 142
da Lei nº 8.213/91.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 66). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou a possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar
a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação por idade híbrida contemplando os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei
11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de
que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o
sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ 24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando
foram firmados os seguintes entendimentos:  (a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do
art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é
irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do
requisito etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)
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A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007,
que tratava da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

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

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
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segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 05/04/1952, cumpriu o requisito etário em 05/07/2017, devendo comprovar
180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a pretensão autoral sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.
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Na ação em tela, a parte autora busca a concessão da aposentadoria por idade híbrida prevista no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91, a
contar do requerimento administrativo formulado em 16/01/2019.

Para tanto, o requerente alega ter laborado como segurado especial no período de 30/06/1960 a 01/11/1991.

Pois bem.

No que tange à concessão de aposentadoria por idade híbrida, a Lei 11.718/08 introduziu no sistema previdenciário brasileiro esse tipo de
benefício que permite ao segurado mesclar período urbano com período rural para completar a carência mínima exigida.

O § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 assim dispõe:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais,
respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de
meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a
VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam
essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto  no inciso II do
caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite
mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.

Assim, de acordo com o § 3° do art. 48 da Lei 8.213/91, os trabalhadores rurais que completarem 60 ou 65 anos de idade (mulher e
homem) e não atendam as condições do § 2º da mesma lei, podem somar o tempo de contribuição sob outras categorias (contribuinte
individual, facultativo, empregado, empregado doméstico) ao tempo de atividade rural. Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº
11.718/2008, criando uma modalidade de aposentadoria por idade conhecida como aposentadoria híbrida.

O objetivo da modificação legislativa foi a de regular as situações de alternância entre trabalho rural e urbano, protegendo os
trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não
poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Com isso, entende-se, à vista dos princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), que a
correta interpretação do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve
ser admitida para qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na
qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última.

Frise-se que este entendimento, que já estava consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), também foi acolhido pela Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), fixando-se a tese de que é permitida a concessão de aposentadoria
mista por idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8.213/91, mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não
importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito
etário (Pedilef 5001373-64.2013.4.04.7117).

A propósito, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1007, decidiu da seguinte forma sobre a matéria:

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

Ademais, ressalto que, quanto ao período em que a parte autora alega ter trabalhado em regime de economia familiar juntamente com seus
pais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a atividade rural prestada dos 12 aos 14 anos de idade pode ser
considerada para a contagem de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca
- DJU 07.04.2003).

A Egrégia Terceira Seção tem entendimento firmado no sentido de que a vedação ao trabalho do menor é instituída em seu benefício, e não
para prejudicá-lo, razão pela qual, comprovada a atividade laborativa, ainda que em idade inferior à permissão legal e constitucional,
deve o período ser computado para fins previdenciários (STJ - RESP 415539 - (200200166414) - PR - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU
07.04.2003). A limitação etária tem caráter protecionista, visando coibir o trabalho infantil, não podendo servir de restrição aos direitos
do trabalhador no que concerne à contagem de tempo de serviço para fins previdenciários (STJ - RESP 440954 - (200200744043) - PR - 5ª
T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini  - DJU 12.05.2003).
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A proibição de trabalho em idade inferior a 14 anos pela CRFB/88, respeitada pelas leis ordinárias, foi estabelecida em benefício dos
menores, sendo desarrazoada a interpretação que implique prejuízo aos mesmos (STJ - REsp 335213 - RS - 6ª T. - Rel. Min. Vicente Leal -
DJU 29.10.2001).

Pois bem.

Na hipótese, a idade mínima foi cumprida pelo requerente na ocasião do requerimento administrativo, porquanto nascido em 05/04/1952.

Por sua vez, o processo administrativo do Evento 51 revela que em 2017 o INSS apurou um total de 110 meses de contribuições em
atividades urbanas, não havendo qualquer registro de trabalho rural.

Nesse pormenor esclareço que o art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91 dispõe que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como
segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que
explore atividade 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas
atividades nos termos do inciso XII, caput do art. 2º, da Lei 9.985/00 e faça dessas atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as
alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

In casu, a parte autora apresentou documentação servível como início de prova material do trabalho rural alegado, a saber: certidão de
casamento, datada de 1989, constando que ele é trabalhador braçal; carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares, com
inscrição em 1987; carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares do seu genitor, João Batista de Oliveira, com inscrição em
1979.

Complementando a prova documental apresentada, a testemunha ouvida em audiência, que conhece o requerente há mais de 40 anos,
confirmou que o demandante trabalhou com o pai dele na propriedade de Roberto Barbosa, localizada no Córrego do Cupido, hoje
Juerama, distrito de Sooretama. Segundo a depoente, o autor plantava café e lavoura branca, sendo o primeiro destinado à venda e o
segundo para a subsistência da família.

Nesse passo, vejo que foi injusta a decisão da Autarquia que negou o pedido de aposentadoria por idade do autor.

Com efeito, sabe-se que a Lei de Benefícios não exige, para o reconhecimento do labor rurícola, a existência de documentos
comprovando ano a ano a atividade, limitando-se a requerer um início de prova material suficiente acerca dela, que somados com os
depoimentos testemunhais, levem a uma convicção segura sobre o trabalho rural da parte autora.

Além disso, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento
mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório (Súmula 577).

Na hipótese, as provas documentais apresentadas pela parte autora caracterizam indícios do exercício de atividade rural alegada, e, a
testemunha ouvidas em Juízo deixou claro que o autor iniciou sua vida laborativa na roça ainda muito jovem.

Sendo assim, somando a atividade rural exercida com os 110 meses de carência já considerados pelo INSS, a parte autora comprova os
requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade híbrida pleiteada.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar
o INSS a averbar a atividade rural exercida pelo autor no período de 09/03/1979 a 05/08/1987 (inscrições do autor e seu genitor no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares), concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por idade mista, a partir da data de
entrada no requerimento administrativo - 16/01/2019 (DER do NB 196.451.951-6).

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559948v3 e do código CRC 89b071d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:21 

5020138-39.2020.4.02.5001 500001559948 .V3 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 267



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 85/505

RECURSO CÍVEL Nº 5015229-51.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: DERLI DE CARVALHO FARIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "condenar
o réu a averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 12/07/1973 a 05/03/1978 (4 anos, 7 meses e 24 dias) e a conceder
aposentadoria por idade híbrida NB 41/195.184.605-0 desde a data do requerimento administrativo, em 11/11/2019".

Em suas razões recursais (Evento 25), alega, em síntese, (i) que considerando que a presente controvérsia foi objeto de
julgamento via recurso especial repetitivo (tema 1007), ainda pendente de trânsito em julgado em razão da interposição de Recurso
Extraordinário, já admitido e encaminhado para o STF, com expressa determinação de manutenção da suspensão em âmbito
nacional, é forçosa a conclusão que o presente feito, que versa sobre idêntica questão de direito, deve ser sobrestado; (ii) que nos
termos do entendimento uniformizado pela TNU, não é possível o cômputo de período rural remoto, sem contribuições, para fins de
concessão de aposentadoria por idade híbrida ao segurado que exerceu atividade urbana no período imediatamente anterior ao
implemento da idade; e (iii) que a averbação do período compreendido entre 19/04/1965 a 19/04/1990 como tempo de serviço rural
deve ser reformada por esta E. Turma Recursal, pois não há início de prova material apto a amparar a pretensão.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 33). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou a possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar
a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação por idade híbrida contemplando os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei
11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de
que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o
sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ 24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando
foram firmados os seguintes entendimentos:  (a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do
art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é
irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do
requisito etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)
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A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007,
que tratava da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

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

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
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segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)
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Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
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prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Pois bem.

Inicialmente, sobre o pedido de suspensão do presente feito, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento
do RE 1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria híbrida
por idade), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, restando
indeferido o requerimento da Autarquia Previdenciária.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a pretensão autoral sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade híbrida, desde a data em que completou 60 anos de idade
ou da data do requerimento administrativo (NB 41/195.184.605-0, DER 11/11/2019).

A autora alegou que exerceu atividade rural em regime de economia familiar no período de 01/09/1971 a 05/03/1978.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55,
§ 3º, da Lei nº 8.213/91). 

Os seguintes documentos formam início de prova material de que a autora exercia atividade rural:

certidão de casamento com base em registro público lavrado em 24/02/1950, em que o pai da autora é qualificado com a profissão
de lavrador (evento 1_CERTCAS7);

declaração escolar atestando que a autora frequentou escola situada na zona rural do município de Afonso Cláudio/ES, ano letivo
1969, bem como que seu pai era lavrador (evento 1_OUT10, fl. 1).

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas
apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.  

A eficácia probatória dos documentos pode ser estendida com base em prova testemunhal convincente. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal da autora

A depoente trabalhou na roça desde o ano de 1971 até 1978; trabalhou na propriedade do Manoel Araújo e também em outras
propriedades: Roncete, Seu João Batista; a depoente trabalhava em conjunto com os pais; os pais da depoente se chamavam José
Francisco de Carvalho e Penha Moreira de Carvalho; cultivavam arroz, milho, feijão, café também, um pouco de café e mais legumes que
eram plantados para a despesa mesmo da casa; a depoente trabalhou até 1978 na roça e no ano de 1979 saiu da roça; confirma que no
ano de 1979 saiu da roça; trabalhou até 1978.

1ª testemunha – Adão Francisco Gouvea

Conhece a autora desde criança, trabalhando depois dos  doze, treze anos, onze anos; conheceu a autora na Fazenda Guandu, Afonso
Cláudio; trabalhando desde 1970, 1971, daí pra frente, até 1978, depois perdeu contato com a autora por ter [a autora] parado de
trabalhar na região; a autora cultivava milho, feijão, na região do Manoel Araújo, propriedade do Manoel Araújo; o depoente perdeu
contato com a autora em 1978, 1979 que provavelmente a autora se mudou para a Grande Vitória; a autora plantava milho e feijão na
propriedade de Guandu, também plantava outras coisas mas não era nessa propriedade; o depoente não chegou a trabalhar junto com a
autora, mas trabalhava próximo dela, na mesma propriedade; a autora trabalhava na propriedade de Manoel Araújo.

2ª testemunha – Jadir dos Reis Tosta

Conhece a autora desde 1970 porque o depoente foi para a igreja deles, a Igreja Batista da Fazenda Guandu, conheceu os pais e os irmãos
da autora; a família da autora trabalhava na roça; na região da Fazenda Guandu, conheceu a autora e sua família trabalhando no sítio do
José Batista de Araújo; eles também trabalharam com os Roncete, até 1978; depois, o depoente saiu de lá e foi para Vila [?] e de lá perdeu
contato com a autora; o depoente via a autora trabalhando; a autora plantava milho, feijão, junto com os pais dela, um pouquinho de
arroz, “um pouquinho de cada coisa”, plantava batata, “batatinha”, batata doce, aipim, para despesas caseiras, foi dessa forma que o
depoente viu a autora e sua família trabalhar; confirma que era na região da Fazenda Guandu, no Sítio José Batista de Araújo, no período
de 1970 a 1978 que a autora e a família trabalharam por lá.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pela autora nas propriedades de Manoel Araújo, José Batista Araújo e família
Roncete na localidade de Fazenda Guandu, município de Afonso Cláudio/ES, de 1971 a 1978.

Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de idade os filhos de segurados especiais também se
qualificavam como segurados especiais. Essa era a idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial. A jurisprudência
admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade, conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização:
“A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada,
pode ser reconhecida para fins previdenciários”. Contudo, o reconhecimento da qualidade de segurado especial a partir de tão tenra idade
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exige comprovação consistente de efetiva e relevante colaboração do menor na atividade rural familiar. Afinal, o regime de economia
familiar pressupõe que o trabalho de cada um dos membros da família seja indispensável à própria subsistência (redação original do art.
11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram o regime de economia familiar e se qualificam como segurados especiais os membros da
família cujo trabalho seja indispensável para o sucesso da atividade rural. Presume-se que a colaboração de uma criança com 12 doze
anos de idade na atividade rural não tenha expressividade para torná-la indispensável. Essa presunção é relativa, admite prova em
contrário, mas as testemunhas não prestaram informações decisivas para caracterizar a relevância e indispensabilidade da colaboração
da autora aos 12 anos de idade. Por isso, reconheço tempo de serviço rural somente a partir dos 14 anos de idade.

O primeiro vínculo de emprego da autora teve início e 06/03/1978 (evento 1_CNIS13).

Ficou provado que a autora exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, qualificando-se como segurada especial, no período
de 12/07/1973 - quando completou 14 anos de idade - a 05/03/1978 - véspera do seu primeiro vínculo empregatício.

Direito à aposentadoria

É possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência. Trata-
se da aposentadoria por idade híbrida. Nesse caso, a aposentadoria pode ser deferida à mulher a partir dos 60 anos de idade. Isso está
previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91:

“§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa
condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.”

A autora completou 60 anos de idade em 12/07/2019 e requereu a aposentadoria em 11/11/2019, preenchendo o primeiro requisito do
benefício.

O fato de a autora não ser lavradora no momento do requerimento de aposentadoria não impede a concessão do benefício. A lei
literalmente prevê que quem é trabalhador rural pode aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de
completar a carência da aposentadoria por idade. Entretanto, a Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo que a aposentadoria híbrida contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo, como aqueles que saíram do campo e foram para a cidade. Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da
aposentadoria por idade mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito etário.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor
misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo” (REsp 1674221/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 04/09/2019, Tema Repetitivo nº 1007).

O INSS apurou 157 meses de carência em contribuições (evento 1_PROCADM14, fl. 35).  Somando o tempo de serviço rural em regime de
economia familiar referente ao período de 01/09/1971 a 05/03/1978, a autora completou mais de 180 meses de carência. A autora,
portanto, tem direito à aposentadoria por idade híbrida.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 12/07/1973 a 05/03/1978
(4 anos, 7 meses e 24 dias) e a conceder aposentadoria por idade híbrida NB 41/195.184.605-0 desde a data do requerimento
administrativo, em 11/11/2019.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001589554v4 e do código CRC 7f26d713. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020554-41.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
"conceder à autora a aposentadoria por idade NB 41/191.039.515-0 com efeitos retroativos a 28/11/2018, data do requerimento
administrativo".

Em suas razões recursais (evento 66), alega, em síntese,  que (i)  qualquer vínculo que apareça na CTPS (Carteira de
Trabalho e Previdência Social) da parte autora e não conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS -,não pode ser
considerado, a não ser que comprovado documentalmente de forma adequada; (ii) para os referidos períodos não foi apresentada
adequada documentação apta a comprovar a relação empregatícia, em desacordo com a norma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91,
dessa maneira, não obstante os argumentos expostos em sentença, não é devido o cômputo de períodos que não constam do CNIS;
(iii)  os dados constantes do CNIS são utilizados pelo INSS por expressa disposição legal, nos termos do art. 29-A, caput, da Lei nº
8.213/1991; (iv) as alegações desprovidas de um suporte probatório robusto não são hábeis a demonstrar que devem ser
considerados períodos de contribuição que não constam do banco de dados da autarquia; (v) a procedência do pleito autoral faria
com que fosse inobservado o art. 195, § 5º, da Constituição Federal; (vi) deve haver contribuição como contrapartida para os
benefícios, sendo essa a forma única de se manter viável a receita atuarial, insuficientes as demais fontes de custeio; (vii) o art. 24
da Lei nº 8.213/1991 é claro ao dispor que a carência consiste "no número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para
que o beneficiário faça jus ao benefício", estando atrelado impreterivelmente ao caráter contributivo do sistema previdenciário, de
sorte que se exige o quantitativo mínimo de contribuições para preenchimento da carência; (viii) há impossibilidade de cômputo do
lapso temporal de percepção dos benefícios por incapacidade para fins de carência, mas apenas como tempo de contribuição,
quando intercalado o seu recebimento entre períodos de atividade, conforme estabelece expressamente o art. 55, inciso II, da Lei nº
8.213/1991, de modo que qualquer decisão em sentido contrário fere o princípio da legalidade, além disso, há impedimento de
cômputo para fins de carência, tendo em vista que o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991 claramente dispõe sobre a ausência de
contribuição previdenciária nos benefícios previdenciários, incluindo os por incapacidade, exceto salário-maternidade e seguro-
desemprego, nos termos da nova redação empreendida pela Medida Provisória 905/2019; (ix) não cabe ao Poder Judiciário, com a
devida vênia, estender ou criar vantagens que desbordem dos limites da lei, sob pena de afronta ao princípio da separação dos
poderes encartado no art. 2º da Carta Federativa de 1988 e à Sumula Vinculante nº 37 do STF, não cabendo ao julgador atuar como
legislador positivo; (x) na medida em que o segurado não terá vertido ao RGPS as contribuições estipuladas em lei para que faça jus
à proteção previdenciária, estar-se-á a conceder benefício sem a correspondente fonte de custeio, em ofensa ao art. 195, §5º, da
Constituição Federal; e (xi) a Previdência Social no Brasil restou estruturada sob viés contributivo, visando à preservação do seu
equilíbrio financeiro e atuarial, a teor do que dispõe o art. 201, caput, da Carta Magna, de sorte que permitir o cômputo como
carência na forma pretendida pelos segurados implica em violação ao citado normativo constitucional.

Contrarrazões (evento 70).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte
fundamentação:

(...)

Trata-se de demanda proposta contra o INSS com o seguinte pedido:

O INSS arguiu litispendência em relação ao Processo nº 5015564-07.2019.4.02.5001. A autora realmente impetrou mandado de segurança
visando à concessão de aposentadoria por idade (evento 2). Contudo, supervenientemente, manifestou desistência daquela ação,
considerando que aquele procedimento especial não permitia a dilação probatória (evento 1_OUT15, fl. 54). A manifestação de desistência
foi homologada por sentença em 14/02/2020. 

Rejeito a questão preliminar.

A autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria por idade (NB 41/191.039.515-0) em 28/11/2018. Os requisitos da
aposentadoria por idade são a idade mínima de 60 anos (segurada do sexo feminino) e o cumprimento de carência.

A autora, nascida em 12/1/1957, completou 60 anos de idade em 2017. Logo, preencheu o primeiro requisito.
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Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180 contribuições mensais. O INSS computou apenas 111
contribuições mensais (evento 9, fls. 10-11).

A autora alegou que o réu deixou de computar o tempo de contribuição correspondente ao período de 30/9/1979 a 26/8/1985. Esse período
realmente não foi considerado no processo administrativo.

A autora exibiu com a petição inicial cópia de CTPS emitida em 7/1/1973. O documento contém anotação de contrato de trabalho com a
empresa SERPIN - Serviço de Proteção ao Inquilinato, com admissão em 30/09/1979 e saída em 26/8/1985. A anotação foi inserida em
ordem cronológica e não há indícios de rasura (evento 1_OUT11 a OUT14):

Na contestação, o INSS impugnou "o registro do vínculo na CTPS, uma vez que a autora não comprovou haver anotações complementares,
como alteração salarial, férias, etc" (evento 12_CONT1).

A autora, então, acautelou na secretaria do juizado a CTPS original. As páginas da CTPS que contêm anotações acessórias
correspondentes ao contrato de trabalho com a empresa SERPIN - Serviço de Proteção ao Inquilinato foram digitalizadas. A secretaria
ainda certificou que a CTPS encontra-se em bom estado de conservação, sem páginas avulsas (evento 51).

O INSS foi intimado para se manifestar sobre a certidão e a digitalização e nada alegou nem requereu (evento 56).

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros meios de prova. O vínculo de emprego
alegado está anotado na CTPS do autor. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar
quanto à expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por
si mesma para o propósito de evidenciar tempo de serviço.

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

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

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É princípio geral de direto que a boa-fé se
presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris
tantum.

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

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
(art. 30, I, Lei nº 8.212/91). A omissão ou atraso da empresa em cumprir essa obrigação não pode prejudicar o segurado empregado, uma
vez que este não tem nenhuma responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Por isso, a falta ou atraso do recolhimento das
contribuições do segurado empregado não impede o reconhecimento do tempo de contribuição correlato. Cabe à Receita Federal fiscalizar
a empresa e cobrar eventual dívida pelos meios adequados.
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A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento contém algum defeito formal. Esse
entendimento está consolidado na Súmula nº 75 da Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade,
formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas faltantes, anotações fora de ordem
cronológica, identificação de período de trabalho anterior à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições
sindicais ou alterações de salário, principalmente se tais ausências se derem apenas no período controverso.

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

A autora tem direito à averbação do tempo de contribuição correspondente ao período de 30/9/1979 a 26/8/1985 para todos os fins
previdenciários, inclusive carência.

A averbação do período de 30/9/1979 a 26/8/1985 representa um acréscimo de 72 contribuições mensais. Somadas às 111 computadas no
processo administrativo (evento 9, fls. 10-11), a autora já contava com mais de 180 contribuições mensais para efeito de carência. 

Como já contava com mais de 60 anos de idade e mais de 180 contribuições mensais para fins de carência, a  autora tem direito à
aposentadoria desde o requerimento administrativo, em 28/11/2018.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à autora a aposentadoria por idade NB 41/191.039.515-0 com efeitos
retroativos a 28/11/2018, data do requerimento administrativo.

(...)

Como bem destacou a sentença, a anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção relativa, não sendo
necessária a comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias por parte do empregado, que não pode ser penalizado
diante da inadimplência de uma obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei 8.212/1991,
até porque cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda forma, meios próprios para obter eventuais parcelas
devidas em sede de ação de cobrança. 

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta
defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo
de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS).

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0500540-27.2017.4.05.8307, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 240, em 26/3/2021, fixou  a seguinte tese: "(i) É extemporânea a anotação de vínculo empregatício em CTPS,
realizada voluntariamente pelo empregador após o término do contrato de trabalho; (ii) Essa anotação, de sacompanhada de
outros elementos materiais de prova a corroborá-la, não serve como início de prova material para fins previdenciários".

Cumpre registrar também o seguinte julgado da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE URBANA. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE REGISTRO NO CNIS. 1. As anotações em CTPS presumem-se verdadeiras, salvo prova de
fraude. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum. 2. Ao recusar
validade à anotação na CTPS por falta de confirmação no CNIS, o INSS presume a má-fé do segurado, atribuindo-lhe suspeita de ter
fraudado o documento. A jurisprudência repudia a mera suspeita de fraude. Além disso, a presunção de boa-fé é princípio geral do direito.
3. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à expectativa de aposentadoria,
não tem obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de comprovar
tempo de serviço. 4. A ausência de registro no CNIS não perfaz prova cabal da falsidade da anotação de vínculo de emprego na CTPS. É
máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade, sem respeitar os direitos trabalhistas dos empregados, os quais nem
por isso ficam com o vínculo de filiação previdenciária descaracterizado. O segurado não pode ser prejudicado pelo descumprimento do
dever formal a cargo do empregador. 5. É notória a deficiência da base de dados consolidada no Cadastro Nacional de Informações
Sociais. O CNIS é criação recente, razão pela qual não congloba eficientemente a integralidade de informações relativas aos vínculos de
filiação previdenciária, sobretudo quanto às relações de emprego muito antigas. A ausência de informação no CNIS sobre determinado
vínculo de emprego não é garantia de que a respectiva anotação de vínculo de emprego em CTPS é fraudulenta. 6. Existem situações
excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos intrínsecos ao próprio documento: por exemplo, quando a
anotação do vínculo de emprego contém rasuras ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos, ou, ainda,
quando há indícios materiais sérios de contrafação. Se o INSS não apontar objetivamente nenhum defeito que comprometa a fidedignidade
da CTPS, prevalece a sua presunção relativa de veracidade. 7. Uniformizado o entendimento de que a CTPS em relação à qual não se
aponta qualquer defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente
de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não seja confirmada no CNIS. 8. Incidente
improvido” (Incidente de Uniformização nº 0026256-69.2006.4.01.3600, rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, j. 16/08/2012)

No caso, verifica-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto, válidas as informações ali
consignadas. 
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A respeito do cômputo do período em que o segurado recebeu benefício por incapacidade, o art. 55, II, da Lei
8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de
benefício por incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos autos, inexistindo óbice ao
reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia que "o tempo de gozo de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a
previdência social".

O STF, no ARE-AgR 746835, DJ 19/8/2014, assim se manifestou:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de
gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº
583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez,
os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A
Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e
não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS,
Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de
8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.

O STJ, no julgamento do RE nº 1.298.832, vinculado ao tema da 1.125, em 25/02/2021, reconheceu a repercussão
geral e firmou a seguinte tese, com reafirmação da jurisprudência: “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período
no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa”.

Na situação em exame, todavia, pelo espelho do CNIS de evento 12, a parte autora não recebeu benefício por
incapacidade, não havendo, assim, interesse de agir, pelo INSS, em sustentar tal tese. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001535811v4 e do código CRC adfa0d45. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031699-94.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEREZA HOLLUNDER KLIPPEL (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de omissão "quanto ao fato e argumento de que a segurada
estava no período de graça quando requereu a aposentadoria por idade rural".

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do parágrafo
único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o
anterior regime da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do julgado, não se constituindo em meio de
impugnação recursal que possa modificar o resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas
ou absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte
adversa, em observância à cláusula constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser
recebidos como mero "pedido de reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

Pois bem.

O Juízo de origem, ao julgar os embargos declaratórios opostos pela parte autora, fundamentou (Evento 48, SENT1):

[...]

A sentença embargada considerou provado que a autora exerceu atividade rural nos períodos de 12/09/1986 a 21/05/1996, 31/08/1996 a
06/07/2003, 18/09/2003 a 27/03/2007, 31/08/2007 a 16/03/2010 e 06/04/2010 a 29/05/2012 (evento 32). 

Os períodos de 22/05/1996 a 30/08/1996, 07/07/2003 a 17/09/2003, 28/03/2007 a 30/08/2007, 17/03/2010 a 05/04/2010, em que a autora
recebeu benefício por incapacidade de forma intercalada com os períodos de labor rural como segurada especial reconhecidos na
sentença, de 12/09/1986 a 21/05/1996, 31/08/1996 a 06/07/2003, 18/09/2003 a 27/03/2007, 31/08/2007 a 16/03/2010 e 06/04/2010
a 29/05/2012, podem ser computados como tempo de contribuição, inclusive para efeito de carência (Súmula 73, TNU).

[...]

Com isso, restou devidamente demonstrado o trabalho rural da autora, em regime de economia familiar, de
12/09/1986 a 29/05/2012, totalizando 25 anos, 8 meses e 18 dias de tempo de contribuição e 309 meses de carência.

Contudo, a parte autora teve sua benesse indeferida, sob o seguinte fundamento:

[...]

Porém, o período de 30/05/2012 a 02/09/2016, em que ela recebeu benefício por incapacidade de forma ininterrupta, não pode ser
computado.

Nesse contexto, também não ficou provado o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito
etário. 

Por tal motivo, a autora não faz jus à aposentadoria por idade rural.
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[...]

Mesma conclusão observa-se no Acórdão ora embargado:

[...]

Com efeito, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual previsto no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar que
laborou na qualidade de segurada especial por período suficiente ao preenchimento da carência do benefício pretendido, no momento
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

Isso porque, conforme se avista nos registros do CNIS (Evento 1, CNIS7), a autora esteve em gozo de benefício por incapacidade,
ininterruptamente, de 30/05/2012 a 30/11/2018, o que obsta que se reconheça o referido período para efeito de carência, uma vez que
restou estreme de dúvidas que a parte autora não retornou à sua atividade campesina após cessar a benesse.

O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que cômputo do período de benefício por incapacidade como carência só é
possível quando intercalado com períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF 2009.72.54.004400-
1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011).

A Súmula n. 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social, não sendo essa a
hipótese dos autos.

[...]

Ocorre que, conforme aduzido pela embargante, "a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 estabelece
expressamente que para ter direito à Aposentadoria por Idade Rural o segurado tem que estar em exercício do labor rurícola, ou
em período de graça na DER, conforme disposição dos artigos 231 e 232" a seguir:

Art. 231. Para fins de aposentadoria por idade prevista no inciso I do art. 39 e caput e § 2º do art. 48, ambos da Lei nº 8.213,de 1991 dos
segurados empregados, contribuintes individuais e especiais, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e no inciso VII
do art. 11, todos do mesmo diploma legal, não será considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades
rurícolas, devendo, entretanto, estar o segurado exercendo a atividade rural ou em período de graça na DER ou na data em que
implementou todas as condições exigidas para o benefício.

Art. 232. Na hipótese do art. 231, será devido o benefício ao segurado empregado, contribuinte individual e segurado especial, ainda que a
atividade exercida na DER seja de natureza urbana, desde que o segurado tenha preenchido todos os requisitos para a concessão do
benefício rural até a expiração do prazo de manutenção da qualidade na condição de segurado rural.

A parte autora completou 55 anos em 02/09/2016 e requereu sua aposentadoria administrativamente em 17/12/2018
(Evento 1, INDEFERIMENTO9).

Tendo em vista que se encontrava em gozo de benefício por incapacidade de 30/05/2012 a 30/11/2018 (Evento 1,
CNIS7), ela comprova que tanto quando cumpriu o requisito etário, quanto no momento da DER, ela detinha a qualidade de
segurada especial do INSS.

Ademais, insta registrar que, no presente caso, a parte autora deixou a lida campesina em razão de seu quadro de
saúde, não sendo razoável que se exija sua permanência no trabalho rural para a concessão do benefício previdenciário. Nesse
sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CÔMPUTO DOS PERÍODOS DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A aposentadoria por idade do
trabalhador rural é regulada nos artigos 48, § 1º e 2º e 143 da Lei 8.213/91, sendo devida àquele que completar 60 (sessenta) anos, se
homem, ou 55 (cinquenta e cinco), se mulher, devendo comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência do benefício pretendido, observada a tabela de transição do art. 142 da Lei de Benefícios. 2. Sobre o momento de fixação do
tempo de exercício de atividade rural equivalente à carência, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência firmou o seguinte
entendimento, expresso na Súmula nº 54/2012: Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de
atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do
implemento da idade mínima. 3. A situação fática analisada no recurso paradigma julgado pelo C. STJ distancia-se da verificada nos autos
deste processo. Não se trata de hipótese em que o segurado, após se afastar da atividade rural de maneira voluntária, busca o
reconhecimento do direito à aposentadoria por idade rural por ter preenchido os requisitos desta em momentos distintos. No caso dos
autos, o impetrante abandonou o labor rural não de maneira voluntária, mas em razão de sua condição médica, não sendo razoável a
exigência de que mantivesse no exercício de atividade campesina para obtenção do benefício previdenciário. 4. Se o período em que o
segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade é excepcionalmente considerado como tempo ficto de contribuição e de carência,
entendo que também pode ser reconhecido como tempo ficto em que o segurado exerceu atividade rural, mesmo porque no caso há uma
relação de continuidade entre o exercício da atividade e o recebimento do benefício, e ainda considerando a provável relação de
causalidade entre o labor e a enfermidade. 5. Não é devida a condenação ao ressarcimento de valores anteriores à data da impetração,
vedação que envolve entendimento pacífico na jurisprudência e inclusive sumulada pelo STF, através dos enunciados de nº 269 e 271. 6.
Dado provimento à apelação do autor. 1 (TRF-2 - AC: 00103829020174025003 ES 0010382-90.2017.4.02.5003, Relator: SIMONE
SCHREIBER, Data de Julgamento: 13/12/2018, VICE-PRESIDÊNCIA)
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Por todo o exposto, a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria por idade rural (segurada especial) desde a
DER em 17/12/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO9).

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles dar provimento, reconhecendo a omissão alegada e
determinando a concessão da aposentadoria por idade rural (segurada especial) à parte autora desde a DER
em 17/12/2018. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905),
incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a
citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei
11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até
08/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 09/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001617193v9 e do código CRC 17cc30cf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002954-98.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGE ROGIN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial para "condenar o INSS a computar como tempo de trabalho rural do autor, na condição de segurado especial, para fins
previdenciários, o período de 01/01/1987 a 31/12/1987".

Em suas razões recursais (Evento 75), alega, em síntese, (i) que o Juízo a quo, ao proferir a r. Sentença de Evento 58,
reconheceu o período rural de 01/01/1987 a 31/12/1987, entretanto, vedou sua contagem como carência para a concessão do
benefício pleiteado, deixando ainda de reconhecer o período de 01/01/1988 a 05/06/1988; (ii) que seu afastamento do meio
campesino de 1988 a 2008, não afeta sua vocação rural; (iii) que somente um longo período de afastamento de atividade, com sinais
de saída definitiva do meio rural, poderia anular todo seu histórico de trabalho rural; (iv) que não havendo nos autos ou no sistema
de dados da previdência social qualquer dado que mitigue o reconhecimento do período rural subsequente, até o início do vínculo
urbano, qual seja, de 01/01/1988 a 05/06/1988, requer que seja reconhecido seu labor campesino de 01/01/1988 a 05/06/1988; e (v)
subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para 25/05/2020.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 82). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
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esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria

5002954-98.2019.4.02.5003 500001571595 .V8 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 271



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 100/505

subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 16/11/1956, cumpriu o requisito etário em 16/11/2016, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os documentos de Evento 1, OUT5.

Ainda, em audiência realizada em 13/10/2020, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e os depoimentos das
testemunhas.

Pois bem.

Do período de atividade rural de 01/01/1988 a 05/06/1988

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, concluo que restou devidamente demonstrado o trabalho
rural da parte autora (segurado especial) de 01/01/1988 a 05/06/1988, fazendo o autor jus à sua averbação.

Da descontinuidade do labor rural

O autor, de 06/06/1988 a 03/04/2007, exerceu atividade laborativa de natureza urbana (Evento 83).

Oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei
8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da
presunção de continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa
definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento
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realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o
fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para
sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela
que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos autos.

Desse modo, o trabalho rural do autor, antes de 2007, não pode ser aproveitado para efeito de carência da
aposentadoria por idade (rural) pleiteada, não merecendo acolhimento a tese aventada pelo autor em seu recurso.

Da reafirmação da DER em 25/05/2020

É possível conceder a aposentadoria mediante reafirmação da DER. A matéria encontra-se pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, com o julgamento do Tema 995, conforme Ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DOREQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando
do artigo493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se
encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com
a causa de pedir. 2.O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação
jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por
fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do
benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de
Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933
do CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS
reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em
embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER.
Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

Ocorre que, no presente caso, destaca-se a ausência de documentos que comprovem que o autor se manteve na lida
campesina após a DER em 20/10/2017.

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas colhidos na audiência realizada em 13/10/2020 que, em
nenhum momento, relatam o trabalho exercido pelo autor no campo após 2017, limitando-se a confirmarem sua atividade rural em
épocas anteriores.

Desse modo, rejeito o pedido de reafirmação da DER.

Por fim, ainda que o autor tenha completado 65 anos em 16/11/2021, deixo de analisar a possibilidade de concessão
da aposentadoria por idade híbrida, haja vista que ele se encontra em gozo da aposentadoria por idade NB 2034973300 desde
aquela data, conforme se avista no CNIS de Evento 83.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação do
tempo de atividade rural, em regime de economia familiar (segurado especial), no período de 01/01/1988 a 05/06/1988. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001571595v8 e do código CRC 2a1d42c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000104-09.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA MARLENE CHIABAI FIOROTTI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 37), alega, em síntese, que os documentos apresentados, bem como os depoimentos
das testemunhas confirmam seu trabalho rural e que faz jus ao benefício pleiteado.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 40). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
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auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 26/06/1960, cumpriu o requisito etário em 26/06/2015, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Cadastro agropecuário realizado em 30/04/1990 da Fazenda Esperança, situada em Boa Esperança/ES, em nome de
REYNALDO FRANCISCO FIOROTTI, cônjuge da parte autora (Evento 1, PROCADM4, fl. 14);

(ii) Certidão de casamento contraído com REYNALDO FRANCISCO FIOROTTI em 05/04/1980, ele qualificado
como lavrador (Evento 1, PROCADM4, fl. 15);

(iii) Contrato de parceria agrícola firmado com VICENTE PAULA RIZZI em 12/07/2007, com término em
12/07/2010, constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura (Evento 1, PROCADM4, fls. 16/17);

(iv) Escritura de compra e venda de um imóvel rural localizado no “Córrego Boa Esperança”, antigo Córrego do
Norte, município de Boa Esperança/ES, vendido pela autora e o marido em 05/05/1998 (Evento 1, PROCADM4, fls. 20/24);

(v) Escritura pública de compra e venda de uma área rural, situada na localidade denominada “Sossego”, município de
Itarana/ES, adquirida pelo marido da autora, qualificado como lavrador, em 23/06/1998 (Evento 1, PROCADM4, fls. 25/26);

(vi) Notificação do ITR/1990 da Fazenda Esperança, constando o marido da autora como contribuinte (Evento 1,
PROCADM4, fls. 34/35);

(vii) Recibo particular de compra e venda, datado de 07/10/1993, constando o marido da autora (agricultor, residente
no Sítio Boa Mira, Boa Esperança) como vendedor de uma área de terra situada no Bairro Boa Mira, Boa Esperança/ES (Evento 1,
PROCADM4, fls. 36/37); e

(viii) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM4, fls. 60/63).

Ainda, em 09/04/2021, foi realizada justificação administrativa, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas
(Evento 21, PROCADM1).

Pois bem.
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A parte autora, em sua autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM4, fls. 60/63), afirmou que
exerceu a lida campesina, em regime de economia familiar, nos seguintes períodos:

PERÍODO CONDIÇÃO
DE 1970 A 1979 Regime de economia familiar com seus genitores (filha de proprietário)
DE 04/1980 A 2009 Regime de economia familiar (proprietária)
DE 12/07/2010 A 10/10/2014 Individualmente como meeira

A partir de uma análise detida da documentação apresentada pela parte autora, conclui-se que o documento mais
antigo, válido como início de prova material de sua atividade rural, é a certidão de casamento datada em 05/04/1980 onde
seu cônjuge foi qualifico como lavrador (Evento 1, PROCADM4, fl. 15).

Desse modo, destaca-se a ausência de qualquer documento contemporâneo ao período que alega ter trabalhado na roça
com seus genitores, sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55,
§ 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ.

Na mesma direção é o período que alega ter exercido o trabalho na roça individualmente como meeira, de 12/07/2010
a 10/10/2014.

Isso porque a recorrente esteve em gozo do auxílio-doença NB 6307469556 de 08/06/2007 até 30/10/2011 (Evento 1,
PROCADM4, fl. 48), não havendo qualquer indício de prova material que ela tenha retornado a exercer a atividade rural após
cessar sua benesse.

Com isso, deixo de reconhecer o tempo rural da autora de 1970 a 1979, bem como de 12/07/2010 a 10/10/2014.

Contudo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, restou estreme de dúvidas a atividade rural da autora, em
regime de economia familiar (segurada especial) desde 05/04/1980, dia de seu casamento, até 07/06/2007, fazendo a autora jus à
sua averbação.

Insta registrar que, ainda que o período ora reconhecido contabilize mais de 180 meses, há óbice que se defira a
benesse pleiteada, pois se deve comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180
(cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade mínima, nos termos do art. 39, I,
da LBPS da Súmula n.º 54 da TNU, não sendo essa a hipótese dos autos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação do
tempo de atividade rural, em regime de economia familiar (segurado especial), no período de 05/04/1980 a 07/06/2007. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001576285v10 e do código CRC 6afb9def. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025902-06.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROMILDO DE ARCIZIO SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 31), alega, em síntese, (i) que possuiu alguns vínculos de trabalho urbano, de forma
intercalada com o exercício de atividade rural, mas nunca houve o afastamento definitivo das atividades rurais; (ii) que após
instrução processual, restou devidamente comprovado através de inicio de prova material e de prova testemunhal, que laborou na
agricultura, em regime de economia familiar, durante praticamente toda a sua vida laboral, e mesmo nos períodos em que exerceu
atividade urbana não se afastou definitivamente do campo, eis que permaneceu exercendo atividade rural de forma paralela; e (iii)
que faz jus à aposentadoria pleiteada.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 36). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).
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A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).
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Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 05/01/1959, cumpriu o requisito etário em 05/01/2019, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Identidade sindical (rural) com filiação em 10/02/2017 (Evento 1, CPF5);

(ii) CTPS constando contratos de trabalho (rural) nos seguintes períodos (Evento 1, CTPS6):

de 10/06/2014 a 11/08/2014;

de 01/09/1981 a 30/09/1982; e

de 01/03/2005 a 11/04/2005.

(iii) Certidão de casamento contraído em 22/12/1983. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, CERTCAS8);

(iv) Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário NILTON FILETTI em 06/02/2017, com término em
05/02/2020, constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura (Evento 1, PROCADM11, fls. 11/14);

(v) Declaração particular emitida por FIDELES GONÇALVES DE ABREU em 19/12/2018 (Evento 1,
PROCADM11, fl. 15);

(vi) Declaração particular emitida por SEBASTIANA MARIA MOREIRA DA SILVA em 19/12/2018 (Evento 1,
PROCADM11, fl. 19);

(vii) Declaração emitida por EUGENIO PEREIRA DA CRUZ em 19/12/2018 (Evento 1, PROCADM11, fl. 22);
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(viii) Declaração de exercício de atividade rural emitida por sindicato (Evento 1, PROCADM11, fls. 45/49);

(ix) Ficha de atendimento médico ambulatorial constando o registro mais antigo em 21/11/2011. Autor qualificado
como lavrador (Evento 1, PROCADM11, fls. 68/69);

(x) Ficha de cadastro individual do SUS de 09/06/2014. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM11,
fl. 70); e

(xi) Ficha de consultas médicas constando o registro mais antigo em 20/08/2003. Autor qualificado como
lavrador (Evento 1, PROCADM11, fl. 72).

Ainda, em audiência realizada em 02/07/2021, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e os depoimentos das
testemunhas.

Pois bem.

Sobre a documentação apresentada, cabe mencionar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que
constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do contraditório.

Ademais, as declarações de terceiros, a exemplo das assinadas por FIDELES GONÇALVES DE ABREU e outros,
não guardam contemporaneidade com os fatos declarados nos referidos documentos, revelando-se, portanto, extemporâneas e
ineficazes a fim de serem computadas para efeito de início de prova material. Além disso, as declarações particulares equivalem a
meros depoimentos reduzidos a termo, cuja eficácia probatória é inferior à da prova testemunhal, por terem sido confeccionadas
unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial.

Também não podem ser aproveitadas como início de prova material as cláusulas de contrato verbal, como aquelas
constantes no contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário NILTON FILETTI em 06/02/2017 (Evento 1,
PROCADM11, fls. 11/14), haja vista serem extemporâneas.

O autor, em seu recurso, afirma que "possuiu alguns vínculos de trabalho urbano, de forma intercalada com o
exercício de atividade rural". Na tabela abaixo constam os vínculos de trabalho do recorrente.

PERÍODO ATIVIDADE
DE 05/01/1967 A 31/10/2006 Rural em regime de economia familiar 

 
Documentos contemporâneos: 
 
CTPS constando contrato de trabalho (rural) de 01/09/1981 a 30/09/1982 (Evento 1, CTPS6) 
 
Certidão de casamento contraído em 22/12/1983. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, CERTCAS8) 
 
Ficha de consultas médicas constando o registro mais antigo em 20/08/2003. Autor qualificado como lavrador (Evento 1,
PROCADM11, fl. 72) 
 
CTPS constando contrato de trabalho (rural) de 01/03/2005 a 11/04/2005 (Evento 1, CTPS6)

DE 01/11/2006 A 01/01/2008 Empregado com vínculo de natureza urbana 
(RV DIAS LTDA)

DE 02/01/2008 A 01/01/2009 Rural em regime de economia familiar 
 
Documentos contemporâneos: NÃO HÁ

DE 02/01/2009 A 08/07/2009 Empregado com vínculo de natureza urbana 
(RV DIAS LTDA)

DE 09/07/2009 A 07/11/2010 Rural em regime de economia familiar 
 
Documentos contemporâneos: NÃO HÁ

DE 11/12/2009 A 13/04/2010 Empregado com vínculo de natureza urbana 
(OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI)

DE 08/11/2010 A 01/08/2012 Empregado com vínculo de natureza urbana 
(DELTA CONSTRUÇÕES S. A.)

DE 02/08/2012 A 20/12/2018 Rural em regime de economia familiar 
 
Documentos contemporâneos: 
 
Ficha de cadastro individual do SUS de 09/06/2014. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM11, fl. 70) 
 
CTPS constando contrato de trabalho (rural) de 10/06/2014 a 11/08/2014 (Evento 1, CTPS6) 
 
Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário NILTON FILETTI em 06/02/2017, com término em 05/02/2020,
constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura (Evento 1, PROCADM11, fls. 11/14) 
 
Identidade sindical (rural) com filiação em 10/02/2017 (Evento 1, CPF5)
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Do período de atividade rural (segurado especial) de 05/01/1967 a 31/10/2006

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, concluo que restou devidamente comprovado o trabalho rural do
autor, em regime de economia familiar (segurado especial), somente no período de 01/09/1981 a 31/10/2006.

Isso porque para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, que deve ser contemporâneo
à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

No caso em tela, o início de prova material mais antigo trazido pelo autor é sua CTPS, onde se observa o registro de
seu trabalho rural de 01/09/1981 a 30/09/1982 (Evento 1, CTPS6).

Não se desconhece que o início de prova material, para ser considerado contemporâneo, pode ter sido formado em
qualquer momento ao longo do intervalo que se pretende comprovar, uma vez que a sua eficácia probatória pode ser estendida
prospectivamente ou retroativamente, se conjugado com prova testemunhal convincente e harmônica.

Entretanto, no presente caso, o período que se pretende comprovar por prova exclusivamente testemunhal, de
05/01/1967 até 30/08/1981, é muito extenso, não sendo possível supri-lo somente com esse meio probatório (art. 55, § 3º, da Lei
8.213/1991 e da Súmula 149/STJ).

Do período de atividade rural (segurado especial) de 02/01/2008 a 01/01/2009 e de 09/07/2009 a 07/11/2010

Quanto ao alegado tempo rural de 02/01/2008 a 01/01/2009 e de 09/07/2009 a 07/11/2010, uma vez que o autor
exerceu atividade laborativa de natureza urbana de 01/11/2006 a 01/01/2008, bem como de 02/01/2009 a 08/07/2009, deveria
comprovar seu retorno ao labor no campo, contudo não há um único documento válido como início de prova material no referido
período.

Ademais, importa registrar que o recorrente firmou contrato de trabalho (urbano) com a OTIMITEK ENGENHARIA
E MANUTENÇÃO EIRELI de 11/12/2009 a 13/04/2010, não havendo elementos que corroborem sua alegação que teria exercido a
lida no campo concomitantemente.

Do período de atividade rural (segurado especial) de 02/08/2012 A 20/12/2018

A prova de início material do trabalho rural do autor no referido período foi corroborada pelos depoimentos colhidos
em audiência, sendo devida sua averbação.

Da aposentadoria por idade rural (segurado especial)

Com efeito, o autor faz jus à averbação da atividade rural, em regime de economia familiar, de 01/09/1981 a
31/10/2006 e de 02/08/2012 a 20/12/2018.

Há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação
com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que
permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de
Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo
trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo
após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela
que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese os autos.

Desse modo, o labor rural do autor, antes 02/08/2012, não pode ser aproveitado no cômputo da carência do benefício
pleiteado, restando óbice ao deferimento da aposentadoria por idade rural (segurado especial), uma vez que o autor não cumpriu o
período de carência legal.

Por fim, deixo de analisar a possibilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida uma vez que o autor não
cumpriu o requisito etário (65 anos).

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação do
trabalho rural, em regime de economia familiar (segurado especial), nos seguintes períodos: de 01/09/1981 a 31/10/2006 e de
02/08/2012 a 20/12/2018 (DER). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art.
55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001595825v29 e do código CRC 7d8c3dd8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003685-54.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEBASTIAO MARCAL DE LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, (i) que apresentou início de prova material de sua atividade
rural; (ii) que nos intervalos entre um vínculo urbano e outro trabalhava como diarista rural; (iii) que a jurisprudência da TNU vem
se posicionando no sentido de que o exercício de atividade urbana durante o período de carência não impede a concessão de
aposentadoria por idade rural caso não signifique ruptura definitiva com as lides rurais; e (iv) que cumpriu todos os requisitos legais
e faz jus à aposentadoria requerida.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 36). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).
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A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

5003685-54.2020.4.02.5005 500001595007 .V22 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 274



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 114/505

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 08/05/1959, cumpriu o requisito etário em 08/05/2019, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Identidade sindical (rural) com filiação em 21/03/2019 (Evento 1, PROCADM7, fl. 7);

(ii) CTPS constando contrato de trabalho como "Vaqueiro" de 01/03/2013 a 04/02/2014 (Evento 1, PROCADM7, fl.
14);

(iii) CTPS constando contrato de trabalho como "Auxiliar Técnico em Larvicultura" de 09/12/2014 a
30/11/2016 (Evento 1, PROCADM7, fl. 15);

(iv) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM7, fls. 23/26; fls. 28/31; fls. 43/46; e fls.
48/51);

(v) Declaração particular emitida por HELDER XISTO RIZZI em 21/10/2019 (Evento 1, PROCADM7, fl. 27);

(vi) Declaração particular emitida por ÉRICA SCHRAMM HOFFMANN em 11/09/2019 (Evento 1, PROCADM7, fl.
32);

(vii) Contrato de parceria agrícola firmado com ÉRICA SCHRAM HOFFMANN em 09/07/1993 com término em
09/07/1996 (Evento 1, PROCADM7, fls. 33/36);

(viii) Declaração particular emitida por OSALDO HOFFMANN JUNIOR em 21/10/2019 (Evento 1, PROCADM7, fl.
47);
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(ix) Contrato de parceria agrícola firmado com JOSE FERNANDO AZEREDO em 21/03/2019 com término em
30/06/2022, constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura (Evento 1, PROCADM7, fls. 52/53);

(x) Contrato de trabalho (rural) firmado com ÉRICA SCHRAM HOFFMANN em 01/07/1989 com rescisão em
21/07/1993 (Evento 1, PROCADM7, fls. 54/57);

(xi) Certidão de casamento contraído em 28/07/1986. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM7, fl.
58); e

(xii) Certidão de nascimento da filha do autor em 17/05/1993, ele qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM7,
fl. 60).

Ainda, em audiência realizada em 02/06/2021, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e os depoimentos das
testemunhas.

Pois bem.

A parte autora, em sua autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 7, DECL2) afirmou que exerceu a lida
campesina nos seguintes períodos:

PERÍODO CONDIÇÃO
DE 27/07/1984 A 30/06/1989 Meeiro na propriedade de HELDER XISTO RIZZI
DE 09/07/1993 A 09/06/2001 Parceiro agrícola na propriedade de ÉRICA SCHRAM HOFFMANN
DE 10/06/2001 A 09/06/2002 Meeiro na propriedade de HELDER XISTO RIZZI
DE 05/10/2002 A 12/04/2004 Meeiro na propriedade de HELDER XISTO RIZZI
DE 01/12/2016 A 28/02/2018 Meeiro na propriedade de OSALDO HOFFMANN JUNIOR
DE 01/03/2018 A 18/10/2019 (DER) Parceiro agrícola na propriedade de JOSE FERNANDO AZEREDO

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou devidamente demonstrado o trabalho rural do autor, em regime
de economia familiar, nos referidos períodos, fazendo ele jus à sua averbação. A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a
eficácia dos documentos apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

Insta registrar que o autor, no "item 4" de sua autodeclaração (Evento 1, PROCADM7, fl. 30), informou que já morou
em local diverso do meio rural de 01/09/2008 a 06/12/2012, ocasião que residiu em Colatina/ES.

Além disso, de acordo com os registros do CNIS do recorrente (Evento 10, OUT5), de 11/2004 a 11/2012, ele possui
vasto histórico de vínculos de trabalho de natureza urbana.

Há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação
com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que
permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de
Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo
trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo
após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela
que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese os autos.

Desse modo, o labor rural do autor, antes 06/12/2012, não pode ser aproveitado no cômputo da carência do benefício
pleiteado, restando óbice ao deferimento da aposentadoria por idade rural (segurado especial), uma vez que o autor não cumpriu o
período de carência legal.

Por fim, deixo de analisar a possibilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida uma vez que o autor não
cumpriu o requisito etário (65 anos).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação do
trabalho rural, em regime de economia familiar (segurado especial), nos seguintes períodos: de 27/07/1984 a 30/06/1989; de
09/07/1993 a 09/06/2001; de 10/06/2001 a 09/06/2002; de 05/10/2002 a 12/04/2004; de 01/12/2016 a 28/02/2018; e de 01/03/2018
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a 18/10/2019 (DER). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001595007v22 e do código CRC f9e4d78a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017534-08.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MATHEUS NUNES BRANDAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial para "condenar o réu a averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 16/06/1995 a 26/10/2004, exceto para
efeito de carência".

Em suas razões recursais (Evento 37), alega, em síntese, (i) que somente um longo período de afastamento de
atividade, com sinais de saída definitiva do meio rural, poderia anular todo seu histórico de trabalho rural enquanto segurado
especial; e (ii) que faz jus à concessão da benesse pleiteada.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 42). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
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imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).
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A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 26/10/1959, cumpriu o requisito etário em 26/10/2019, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural (NB 41/178.665.412-9, DER
28/10/2019).

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a
idade mínima e comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

O autor completou 60 anos de idade em 26/10/2019 e requereu a aposentadoria em 28/10/2019, preenchendo o primeiro requisito do
benefício.

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício.

O INSS reconheceu tempo de serviço rural nos períodos de 27/10/2004 a 22/10/2007 e 12/05/2009 a 28/10/2019 e apurou 163 meses de
atividade rural (evento 1_PROCADM11, fl. 39).

A controvérsia limita-se, pois, ao período de 16/06/1995 a 26/10/2004.

No CNIS, consta inscrição do autor como segurado especial a partir de 04/05/1995 (evento 1_PROCADM11, fl. 25).

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55,
§ 3º, da Lei nº 8.213/91). 

O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da Turma Nacional de
Uniformização).

Os seguintes documentos formam início de prova material de que o autor exercia atividade rural no período controverso:
5017534-08.2020.4.02.5001 500001576952 .V7 JES10873© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 275



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 120/505

contrato de parceria agrícola com o pai, com prazo de vigência de 22/02/1995 a 22/02/1998, com firmas reconhecidas em
08/03/1995 (evento 1_CONTR12);

documento de cadastramento do trabalhador/contribuinte individual, ocupação parceiro agrícola, com data de emissão em
04/05/1995 (evento 1_OUT13);

escritura pública de divisão amigável com dação em pagamento lavrada em 16/06/1995 atestando que o pai do autor, juntamente
com seus filhos, qualificados como lavradores, adquiriram imóvel rural com área de 30,90 hectares, sendo 23,64 hectares de área
legítima e 7,26 hectares de posse, no local denominado Belo Horizonte, município de Anchieta/ES, e respectiva certidão de registro
cartorário (evento 1_PROCADM11, fls. 9-20);

recibo de entrega da declaração do ITR, exercício 2001, Sítio Santo Antônio, com área de 58,8 hectares, em nome do pai do autor
(evento 1_PROCADM9, fl. 11).

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas
apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.  

A eficácia probatória dos documentos pode ser estendida com base em prova testemunhal convincente. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal do autor

O depoente trabalha na roça, é nascido na roça; mora no município de Anchieta, zona rural de Belo Horizonte, [Anchieta/ES]; a
propriedade se chama Sítio Santo Antônio; a propriedade é do depoente, é herança do pai, que já é falecido; lá trabalham o depoente e os
irmãos, que são os  proprietários; o depoente está nessa propriedade o mesmo tempo de sua idade, 61 anos, nasceu e vive lá até
hoje, passou a vida inteira na propriedade; a propriedade tem o equivalente 4 alqueires de terra; trabalham com área de pastagem,
plantam mandioca, frutas, tem uma área de preservação ambiental dentro da propriedade; moram na propriedade o depoente, os irmãos,
os sobrinhos, que hoje estão casados, convive todo mundo junto; confirma que todo mundo trabalha junto na roça; cultivam mandioca para
o processamento da farinha, mexem com aipim em natura "onde pessoa que mexem com poupa de fruta pegam o aipim in natura pega para
poder fornecer para restaurante, quiosque"; o depoente é casado e tem um filho de 13 anos; a esposa ajuda no que pode na roça, ela faz os
serviços de casa, como dona de casa, e, quando pode, auxilia o depoente na roça; a esposa trabalhou um certo período bem pequeno na
cidade, mas foi um período bem pequeno, de 2 anos, e, como perdeu o serviço no "parlamentar" [Câmara Municipal de Anchieta], ela
voltou e continuou na roça com o depoente; a esposa do depoente é Luci Brandão; ela trabalhou um período de 2 anos na Câmara de
Anchieta; ela trabalhava com um determinado vereador, auxiliava no gabinete do vereador, mas como o vereador perdeu o mandato, todo
mundo foi mandado embora e ela também ficou sem o serviço dela; o depoente trabalhou em uma construtora um período bem pequeno e
logo em seguida retornou para roça; o autor sempre esteve na roça, era um serviço que trabalhava mas sempre continuava o trabalho na
roça; trabalhou na construtora no período em que o filho nasceu pois foi um período em que passaram dificuldade na roça, as coisas não
estavam fluindo muito bem, a produção não estava bem, então teve que recorrer para empresa mas logo...; a empresa Incorpori era
prestadora de serviço na Samarco Mineração na área ambiental; o depoente trabalhava com reflorestamento, na área de jardinagem;
trabalhava na área de manutenção de jardinagem, de área de campo, poda de grama.

1ª testemunha – Antônio Simões Ramalhete

O depoente conhece o autor há mais ou menos 50 anos, desde a infância; desde que o depoente o conhece, o autor trabalha sempre na
lavoura, com os pais, depois os pais faleceram, dividiram a terra e o autor continuou trabalhando na terra que era dos pais, que hoje
pertence a eles [os herdeiros]; a propriedade fica em Belo Horizonte, município de Anchieta; eles mexem com aipim, que chamam de
mandioca, milho e feijão, para despesa da casa, tudo é consumo da família; o autor comercializa pouca coisa, faz o comércio daquilo que
sobra da despesa da casa; a esposa do autor trabalha com ele; o depoente já viu a esposa trabalhando fora da roça, mas o autor nunca
viu; a vida do autor é de assalariado, vida que ganha para sobreviver; o autor tem criação para gasto da família, para despesa da família,
galinha, horta, coisa de roça; o depoente não lembra de ver o autor trabalhando na Incorpori, se trabalhou não foi no período que o
depoente o conheceu; o depoente também trabalha na roça; o depoente conhece a lavoura do autor, passa próximo; o depoente viu o autor
trabalhando nos últimos dias; o autor estava na lavoura plantando mandioca; o depoente não lembra sobre o autor ter trabalhado para
uma empreiteira da Samarco; o depoente mora em uma comunidade próxima do autor então só tem visto o autor trabalhando na lavoura
mesmo, na roça dele lá; o depoente nunca viu o autor trabalhando em outro lugar que não seja a roça, só na lavoura mesmo; toda vez que
passa, vê o autor trabalhando na roça, na lavoura; a esposa do autor trabalhou um tempo fora mas continuou na lavoura com o autor; ela
ficou pouquinho tempo trabalhando na prefeitura; a esposa do autor não teve outro emprego fora da roça sem ser o da prefeitura, trabalha
na roça mesmo; o autor vende os produtos que cultiva para a vizinhança dele; o autor trabalha com a família, ele e a esposa; confirma que
é só o autor e a esposa, não tem mais ninguém lá; o depoente não sabe o tamanho da propriedade do autor, pode saber o tamanho da
lavoura mas da propriedade não pode falar; o depoente tem uma chácara; a chácara do depoente tem 700 metros quadrados; a
propriedade do autor sem duvida é bem maior que do depoente; do autor é um sítio mesmo bem maior que o depoente; dá para o autor 
plantar bastante coisa; o autor e a esposa vão fazendo o que podem para cuidar da terra; o depoente mora no bairro Goembê e o autor no
bairro Belo Horizonte; quando o depoente se mudou para região tinha uns 8 anos de idade e o autor já estava lá; o depoente estudou e
conviveu a vida inteira em Belo Horizonte.

2ª testemunha – Luiz Mariano Simões

O depoente conhece o autor desde criança, da infância do depoente; o depoente mora próximo da casa do autor; o autor trabalha na roça
desde que o depoente conhece, desde criança; o autor trabalha na roça dele mesmo, no terreno dele, que ele herdou do pai; o autor tem
galinha, banana, mandioca, feijão, milho; é mais para consumo mesmo, às vezes ele vende; vende a mandioca, banana às vezes também;
vende para pessoas de fora, tem compradores da região, às vezes aparece a oportunidade; tem gado; um pouco; trabalha com o autor a
esposa; a esposa do autor é a Luci; o autor trabalhou fora da roça faz muito tempo, quase 30 anos, o depoente não lembra muito bem; o
depoente conhece o autor sempre trabalhando na roça; tem mais de 30 anos que trabalhou na roça e nesses 30 anos ele esteve sempre na
roça; o depoente não lembra do autor ter trabalho na área da Samarco; a esposa do autor trabalhou fora pouco tempo mas o depoente vê a
esposa do autor trabalhando na roça com ele; o depoente sabe que a esposa do autor trabalhou fora mas não lembra onde; o depoente
passa perto da propriedade e conhece a propriedade desde criança; o depoente vê o autor trabalhando até hoje na roça, sempre que passa,
durante a semana e no final de semana, o autor está trabalhando na roça; o depoente não sabe sobre o tempo que o autor trabalhou fora
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da roça, não sabe o que fazia ou com o que trabalhava, pelo tempo que foi já esqueceu; o depoente não tem nem ideia do tamanho da
propriedade do autor; a propriedade não é muito pequena, tem bastante espaço; trabalham o autor e esposa sozinhos mesmo; se fosse
mexer na terra inteira teria que ter ajuda de outras pessoas; o depoente não tem muita certeza mas, pelo que sabe, o autor nunca contratou
pessoas para ajudar no trabalho na roça.

3ª testemunha – Paulo Mariano Simões

O depoente conhece o autor há muito tempo, inclusive é nascido no mesmo lugar, conhece o autor desde criança; o depoente e o autor são
da mesma comunidade, mesmo bairro, Belo Horizonte, em Anchieta; o autor toda vida trabalhou na roça, junto com o pai; depois o pai
faleceu e continuaram trabalhando na roça; o autor trabalhou fora um tempo, uns meses, mas só trabalha na roça mesmo; o depoente não
sabe onde o autor trabalhou fora mas sabe que foi em uma firma em Anchieta, trabalhou por pouco tempo; foi empreiteira mas o depoente
não lembra o nome da firma; o autor mexia com limpeza, jardinagem, o depoente lembra disso mas não tem certeza o que ele fazia, mas
trabalhou em uma firma; fora esse emprego, o depoente sempre viu o autor na roça; na roça, planta mandioca, aipim, farinha, vendia
porco, essas coisas da roça, plantava milho; tinha uma cabeça de gado, o depoente não sabe se tem ainda, tinha um curral; tinha galinha
coisa para gasto mesmo; porca não tinha, pelo que o depoente sabe; essas coisas que produzia vendia, era o ganho, o que colhia deixava
uma parte para casa e uma parte vendia; vendia para o pessoal passar para feira, o pessoal comprava e levava para feira; vendia fora,
arrumava um lugar movimentado, às vezes buscava; a esposa trabalhou sempre com o autor mas teve um tempo que trabalhou fora em
Anchieta por poucos meses mas trabalhou; trabalhou, depois voltou para roça, não trabalhou mais empregada e trabalha em casa mesmo;
a depoente tem uns 8 meses que não passa perto da casa do autor mas sabe que estão na roça; na última vez que o depoente foi, o autor
estava trabalhando na roça, na última vez estavam preparando a terra para plantar; vivem da roça, o ganho deles é só dentro da roça.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade da própria família na localidade de Belo Horizonte,
Anchieta/ES, desde a infância. Elas afirmaram que o autor se afastou da roça durante curto período de tempo, durante o qual exerceu
atividade urbana em uma firma no município de Anchieta.

No CNIS, não consta registro de atividade urbana no período controvertido, de 16/06/1995 a 26/10/2004 (evento 1_PROCADM10, fl. 10):

Ficou provado que o autor exerceu atividade rural em regime de economia familiar no período de 16/06/1995 a 26/10/2004.

De acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, somente o tempo de serviço rural anterior à data de início de vigência da referida lei (ou
seja, anterior a 24/7/1991) pode ser computado independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa forma, apenas o tempo de
serviço rural até 24/7/1991 poderia ser reconhecido sem contribuições. A partir da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural deveria recolher a
contribuição previdenciária prevista nessa lei. Entretanto, as contribuições criadas pela Lei nº 8.213/91 somente se tornaram exigíveis a
partir da competência novembro/1991, porque o período nonagesimal para exigibilidade das contribuições começou em julho e venceu em
outubro. Nesse sentido, o art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 356/91 previu que “As contribuições devidas à Previdência
Social que tenham sido criadas, majoradas ou estendidas pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão exigíveis a partir da competência
novembro de 1991”. Concluo que o tempo de serviço rural posterior a 1º/11/1991 sem recolhimento de contribuições só pode ser
aproveitado para fins de concessão dos benefícios previdenciários reservados aos trabalhadores rurais, na forma do artigo 39, inciso I, e
artigo 143 da Lei nº 8.213/91. A averbação de tempo de serviço rural posterior a 1º/11/1991 para efeito de concessão de benefícios
previdenciários de trabalhador urbano só é possível mediante recolhimento das contribuições previdenciárias.

Essa orientação, em regra, continua válida. Ressalvo que, com a superveniente previsão da aposentadoria por idade híbrida, fundada na
soma de tempo de serviço rural e urbano (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91 com a redação da Lei nº 11.718/08), o tempo de serviço rural,
mesmo se posterior a novembro/1991, pode ser averbado. A averbação do tempo de serviço rural posterior a novembro/1991 poderá ser
aproveitada para concessão de aposentadoria por idade híbrida, mas não para aposentadoria por tempo de contribuição.

Ressalvo que, ainda de acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural sem recolhimento
de contribuições não pode ser computado para efeito de carência, só para fins de tempo de contribuição.

Direito à aposentadoria

O autor admitiu, no depoimento pessoal, que trabalhou na empresa Incorpori.

O vínculo do autor com a empresa Incorpori Construcoes e Servicos Ltda. está anotado em sua CTPS (evento 1_PROCADM10, fl. 44):
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O art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91 admite que a atividade rural seja descontínua para fins de concessão de aposentadoria por idade de
trabalhador rural. Os períodos descontínuos de atividade rural podem ser somados para completar tempo equivalente à carência da
aposentadoria, a menos que no intervalo entre um e outro período o trabalhador rural abandone com ânimo definitivo o modo de vida
rural. “A jurisprudência da TNU consolidou-se no sentido de que a descontinuidade da atividade rural admitida pela legislação é aquela
que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser aferida em cada caso
concreto” (Turma Nacional de Uniformização, PEDILEF 2008.70.57.001130-0, Relator Juiz Federal Rogerio Moreira Alves, DOU
31/05/2013).

O intuito do legislador ao prever a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural foi permitir o afastamento do campo por curtos
períodos, principalmente em razão da natureza sazonal inerente àquela atividade. É comum que nos períodos de entressafra o trabalhador
rural busque exercer atividade urbana temporariamente. Todavia, a descontinuidade da atividade rural tolerada pela lei é apenas aquela
aferida em curtos períodos. Assim é que o art. 11, § 9º, III, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o membro do grupo familiar não perde a
qualidade de segurado especial se tiver exercido atividade urbana durante período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no
ano civil. Portanto, se exercerem atividade urbana durante mais de 120 dias por ano, os períodos descontínuos de atividade rural do
trabalhador rural não podem ser computados para efeito de concessão de aposentadoria por idade rural “pura”.

No presente caso, houve ruptura do autor com modo de vida rural no período de 23/10/2007 a 11/05/2009 (1 ano, 6 meses e 19 dias), em
que o autor manteve vínculo de emprego com a empresa Incorpori Construções e Serviços Ltda..

Assim, o período remoto (16/06/1995 a 22/10/2007: 12 anos, 4 meses e 7 dias) não pode ser somado ao período recente (12/05/2009 a
28/10/2019: 10 anos, 5 meses e 17 dias) a fim de concessão da aposentadoria por idade rural "pura"). Por outro lado, o período recente é
insuficiente para completar a carência do benefício.

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

Quando completar 65 anos de idade, o autor poderá requerer a aposentadoria por idade híbrida, somando o tempo de serviço rural com o
tempo de contribuição em atividade urbana (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a averbar o tempo de serviço rural referente ao período
de 16/06/1995 a 26/10/2004, exceto para efeito de carência.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade rural.

[...]

Pois bem.

Sobre a impugnação do autor em seu recurso, insta registrar que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho
rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta,
que não viole o princípio da presunção de continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no
campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU),
em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de
aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de
trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas.

5017534-08.2020.4.02.5001 500001576952 .V7 JES10873© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 275



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 123/505

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela
que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

No presente caso, o autor afastou-se da lida campesina passando a exercer atividade de natureza urbana de 23/10/2007
a 11/05/2009, ou seja, por 1 ano, 6 meses e 19 dias.

Com isso, o período de atividade rural reconhecido na Sentença, de 16/06/1995 a 26/10/2004 deve ser aproveitado
para todos os fins previdenciários, inclusive para cômputo da carência da benesse pleiteada.

Conforme devidamente registrado na Sentença, "o INSS reconheceu tempo de serviço rural nos períodos
de 27/10/2004 a 22/10/2007 e 12/05/2009 a 28/10/2019 e apurou 163 meses de atividade rural (evento 1_PROCADM11, fl. 39)".

Somando-se o tempo homologado administrativamente com o período de atividade rural (segurado especial) exercido
pelo autor de 16/06/1995 a 26/10/2004, conclui-se que na DER em 28/10/2019 (Evento 1, PROCADM7, fl. 1) ele contabilizou mais
de 180 meses de carência, fazendo jus à concessão da aposentadoria por idade rural (segurado especial) desde a DER.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar (i) que o período de
atividade rural (segurado especial) reconhecido na Sentença seja aproveitado para todos os fins previdenciários, inclusive carência;
e (ii) a concessão da aposentadoria por idade rural (segurado especial) desde a DER em 28/10/2019. Considerando as decisões
pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação
do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda
Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a
partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o
INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001576952v7 e do código CRC 2ea7d34d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024074-09.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO AFONSO ZANELLA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 73) que julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, para "condenar o INSS a averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 17/03/2010 a 18/02/2019,
exceto para efeito de carência".

Em suas razões recursais (Evento 78), alega, em síntese, (i) que apresentou inúmeros documentos comprobatórios de
sua atividade rural; (ii) que não possui empregados rurais e trabalha em regime de economia familiar; e (iii) que faz jus à
aposentadoria por idade rural.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 82). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
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imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).
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A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 17/02/1959, cumpriu o requisito etário em 17/02/2019, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

O Juízo de origem, inicialmente, julgou improcedente a pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural (NB 41/189.291.184-9,
DER 18/02/2019).

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a
idade mínima e comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

O autor completou 60 anos de idade em 17/02/2019. Requereu a aposentadoria em 18/02/2019, quando já havia completado a idade
mínima, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, ou seja, de 18/02/2004 a 18/02/2019.

O autor alegou o seguinte (evento 6_PET1):
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Escrituras públicas de compra e venda comprovam que o autor, qualificado com a profissão de lavrador, adquiriu uma propriedade
agrícola com área de 92 hectares, sito no lugar denominado São Marcos, município de Alfredo Chaves/ES, em 27/08/1996 e a vendeu para
suas filhas, Aparecida Peterle Zanella Roveda, Irene Peterle Zanella e Neusa Peterle Zanella, em 16/03/2010  (evento 1_ESCRITURA8, fls.
1-5).

Escritura pública de cessão de direito de posse e benfeitorias comprova que o autor adquiriu a posse de uma área de terras com área de 1
alqueire sita no lugar denominado São Marcos, município de Alfredo Chaves/ES, em 23/09/2008  (evento 1_ESCRITURA9, fls. 1-3).

Além das escrituras, também formam início de prova material de que o autor exercia atividade rural, os seguintes documentos:

ficha de cadastro sindical em nome do autor, profissão lavrador, com data de admissão em 29/10/1977 (evento 1_COMP3, fl. 1);

carteira sindical rural em nome do autor, profissão lavrador, categoria autônomo, com data de admissão em 29/10/1977 (evento
1_COMP3, fl. 2);

certificado de dispensa de incorporação expedido em 29/05/1978, em que o autor é qualificado como lavrador (evento 1_COMP3, fl.
3);

certidão de casamento com base em registro público lavrado em 14/11/1985, em que o autor é qualificado com a profissão de
lavrador (evento 1_COMP3, fl. 4);

certidão de nascimento com base em registro público lavrado em 26/01/1988, em que o autor é qualificado com a profissão de
lavrador (evento 1_COMP3, fl. 5);

ficha de matrícula escolar datada em 04/02/2002, em que o autor e sua esposa estão qualificados como lavradores (evento
1_COMP6, fl. 4);

ficha de matrícula escolar datada em 26/11/2005, em que o autor e sua esposa estão qualificados como lavradores (evento
1_COMP6, fl. 3);

certidão de casamento com base em registro público lavrado em 06/12/2008, em que a filha do autor é qualificada com a profissão
de lavradora (evento 1_COMP3, fl. 7);

CCIR, emissão 16/07/2010 - Sítio do Vovô, com área equivalente a 4,84  hectares, o equivalente a 0,2688 módulos fiscais, em nome
do autor (evento 1_ESCRITURA9, fl. 5);

prontuário médico em que o autor é qualificado com a profissão de lavrador, com registro de atendimentos a partir de 04/07/2012
(evento 1_COMP3, fl. 6);

nota fiscal de produtor rural, Sítio do Vovô, sito em São Marcos, Alfredo Chaves/ES, em nome do autor, emitida em 2012 e 2018
(evento 1_COMP6, fls. 5-6);

ficha de matrícula escolar datada em 06/12/2012, em que o autor e sua esposa estão qualificados como lavradores (evento
1_COMP6, fl. 2);

comprovante de contribuição sindical agricultor familiar em nome do autor, exercícios 2014 e 2017 (evento 1_COMP6, fls. 8-9);

declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF em nome do autor e esposa,
atestada pela entidade credenciada em 06/04/2015 (evento 1_COMP6, fl. 7);

ficha de cadastro individual do autor no sistema e-SUS de Atenção Básica da Saúde, em que consta a profissão de lavrador,
datada de 29/04/2015 (evento 1_COMP6, fl. 1);

recibo de entrega da declaração do ITR, exercício 2016, Sítio do Vovô, em nome do autor (evento 1_ESCRITURA9, fl. 4).

Foi realizada audiência. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal do autor

5024074-09.2019.4.02.5001 500001585318 .V12 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 276



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 128/505

O depoente começou a trabalhar na roça com 7, 8, 9 anos, na propriedade do seu pai; o nome do pai do depoente é Leandro Zanella; na
propriedade eram produzidos café, banana, mandioca; na época, faziam muita farinha; o depoente tem 5 irmãos, morreu 1 e hoje são 4; o
tamanho da propriedade do pai do depoente é em torno de 12, 13, 15 alqueires, não sabe bem porque tinha muita capoeira, muita mata,
muita pedra, é um terreno montanhoso; a propriedade fica em São Marcos, município de Alfredo Chaves; o depoente nunca saiu da roça,
nem para passear quase, sempre trabalhou na roça; a propriedade em que o depoente trabalha hoje é terreno seu agora; é casado; sua
esposa trabalha consigo; o Sítio do Vovô é onde o autor trabalha atualmente, tem 1 alqueire e fica em São Marcos; nesse sítio, o depoente
trabalha atualmente com sua esposa; o depoente dá conta de trabalhar porque é 1 alqueire, não são nem 5 hectares; o depoente trabalha
nesse sítio desde 2008, 2010, por aí; esse sítio onde trabalha hoje foi comprado e o sítio que era maior o depoente passou para o nome de
suas filhas na época porque não dava conta de trabalhar, está velho e as 2 filhas são casadas; as duas filhas mais velhas e os genros são
trabalhadores, então eles foram tomando conta daquilo porque o depoente não tem mais condições de trabalhar; empregados não tem,  ali
o depoente não acha ninguém mais para trabalhar a dia, diarista, ninguém quer mais trabalhar; ficava o depoente e a mulher no
sítio para não ficar aquele outro lá muito abandonado porque, no sítio grande, como que o depoente vai fazer? trabalhar na roça dois
velhos com um sítio daquele tamanho; o depoente trabalhava nesse sítio que doou para as filhas antes do Sítio do Vovô; trabalhava no
terreno de seu pai; depois o depoente comprou a propriedade atual, só ficou morando no terreno de seu pai e trabalhando no sítio
separado; até hoje o depoente mora na propriedade de seu pai, porque seu pai é vivo ainda; só que o depoente tem o Sítio do Vovô para
trabalhar; hoje o depoente não trabalha mais na propriedade de seu pai, só na dele; o sítio em São Marcos é do depoente, o do pai fica
encostado ao seu; o pai do depoente fica no sítio da cachoeira, o depoente não sabe o nome certo; do sítio que doou as suas filhas, o
depoente não recebe nada, é delas; elas deram uma quantia em dinheiro na época ao depoente porque ele estava precisando de dinheiro; o
sítio foi “dado”, mas não tão dado assim, elas ajudaram com um pouco de dinheiro, senão, como que o depoente ia viver também?; o sítio
que o depoente doou as filhas não é todo cultivável, tem muita mata, muita pedreira, é montanhoso aquele lugar, é muito morro em pé que
não dá para trabalhar, tem muita mata; no sítio antigo e no atual o depoente cultiva banana e café, que é vendido; a banana é aquele
negócio, o depoente troca de comprador direto, quem paga mais um pouquinho o depoente muda; já o café o depoente vende  na cafeeira
agrônoma lá em cima, em Santa Maria de Araguaia, no município de Marechal; o depoente nunca desempenhou trabalho urbano, só
trabalhou na roça; nunca saiu da roça, nem para passear, não conhece lugar nenhum, só ali mesmo; a esposa do depoente sempre
trabalhou na roça e não conseguiu se aposentar, negaram ao depoente e a ela também a aposentadoria.

1ª testemunha Joao Bosco Brunoro

É amigo longe do autor; é conhecido do autor desde criança, o depoente tem  64 anos de idade, autor é mais novo que o depoente; o
depoente conhece o autor de São Marcos; o depoente conhece a propriedade do pai do autor; o pai do autor tem 5 filhos; quando solteiro,
o autor trabalhava na propriedade do pai; hoje, o autor trabalha na propriedade dele, de 1 alqueire; tem lavoura de café e banana; a
mulher trabalha com o autor na roça; antes do autor ter essa propriedade que tem agora, ele  tinha outra que ele passou para as filhas;
quando o autor passou a propriedade para as filhas foram elas e os genros que trabalharam; elas são casadas; o autor nunca se afastou
da roça; o depoente acha que o que as filhas plantam e vendem na roça fica para elas e não passam nada para o autor; o depoente não
pode afirmar nada; o depoente calcula uns 8 anos, mas não tem certeza, o tempo em que o autor passou essa propriedade para as filhas; o
tempo certo não sabe afirmar; o autor atualmente está vivendo só do trabalho de sua propriedade, porque é ele sozinho e a mulher; o autor
está trabalhando nessa propriedade há menos de 15 anos, mas não tem certeza; o depoente calcula uns 10, 12 anos que as filhas do autor
se casaram; a propriedade que o autor doou para filhas tem muita mata, mata tem à vontade; o tamanho, o depoente não pode afirmar
nada, mas calcula que seja meio a meio; metade cultivável e metade mata; quando o autor trabalhou na propriedade que doou para as
filhas sempre trabalhou sozinho, as filhas, quando solteiras, trabalhavam com ele; na propriedade atual o autor cultiva banana e café; o
depoente não sabe para quem o autor vende; o autor tem um carro de passeio, trator não tem não; o autor nunca desenvolveu trabalho na
cidade.

2ª testemunha José Carlos Santolin

É conhecido do autor há mais ou menos uns 56 anos; o depoente mora a 2 km da casa do autor, em São Marcos, município de Alfredo
Chaves; o autor trabalhou e mora na propriedade do pai dele; hoje o autor continua trabalhando  na propriedade dele, que ele adquiriu,
comprou; o autor comprou essa propriedade há uns 10 anos mais ou menos; a propriedade que o autor trabalha atualmente tem 1 alqueire
de terra; o depoente já viu o autor trabalhando nessa propriedade; tem cultivo de café e banana; o autor trabalha com sua esposa e não
costuma contratar ninguém; antes dessa propriedade atual, o autor tinha outra, mas devido as condições de hoje, os custos, a situação, o
autor passou para as filhas; o autor hoje cuida do alqueire de terra dele só; quando o autor passou a antiga propriedade para as filhas
ele não trabalhou mais lá; quem trabalha na outra propriedade são as filhas, os genros; o autor trabalha só na sua  propriedade atual;
na antiga propriedade cultivava banana e café também; tinha muita mata, área de pedreira, maior parte era mata que não tinha condições
de cuidar; na antiga propriedade, antes de doar às filhas, o autor não contratava gente para trabalhar com ele, era somente ele e a
esposa; antes de doar a propriedade para as filhas e  mesmo com o tamanho da propriedade, o autor dava  conta sozinho com a esposa 
porque enquanto se é novo tem força para trabalhar; hoje a idade vai chegando não tem mais condições de tocar, tem que desistir quando
chega um momento, vai diminuindo a lavoura, vai cuidando só de menos; na propriedade que doou para as filhas, o autor não tem
participação atualmente, ficou somente para as filhas; o autor sobrevive hoje só com o trabalho na propriedade dele mesmo; a esposa
também é trabalhadora rural; o depoente não sabe se o autor tem carro ou caminhão; o autor vende os produtos do cultivo para
intermediários, para outras pessoas que vão lá na propriedade, apanham e levam para o mercado.

3ª testemunha Natanael Deolindo

É amigo do autor e o conhece desde novo; o autor trabalha em São Marcos; tem propriedade pequena em seu nome no terreno do Vovô
Pereira; nessa “propriedadezinha” tem lavoura de banana prata e uma lavoura de café; a mulher dele trabalha e o ajuda na roça; o
autor não contrata diarista, é ele sozinho; quando solteiro o autor trabalhou na propriedade do pai dele e tinha mais irmãos; antes da
propriedade que tem hoje, o autor tinha uma anterior, uma outra; depois que casou, a propriedade que tinha antes o autor passou para as
filhas e só ficou na propriedade pequena dele; na propriedade que passou para as filhas tinha lavoura de banana, mas o autor deixou tudo
para as filhas; nessa propriedade tinha mata, pedras, e não tinha meeiro e nem diaristas o autor trabalhava sozinho; nessa propriedade
que o autor doou para as filhas o autor não tem participação, tudo que elas plantam fica para elas; o depoente não sabe dizer se as filhas
doam ou passam nada para o autor, porque não vive lá; o autor só trabalha nessa última que ele comprou onde está há mais ou menos há
uns 10 anos; nessa propriedade que o autor está atualmente ninguém o ajuda, é só o autor e a esposa; o autor nunca saiu da roça,
nasceu na roça e está até hoje; o depoente mora a 3 km da casa do autor.

5024074-09.2019.4.02.5001 500001585318 .V12 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 276



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 129/505

O autor afirmou, em seu depoimento pessoal, que começou a trabalhar na roça na propriedade do seu pai quando ainda era criança, bem
como que comprou duas propriedades, sendo que a maior delas doou para as suas filhas e a menor, passou a trabalhar juntamente com a
sua esposa. O autor também afirmou que trabalhou no sítio doado à filhas antes de trabalhar no sítio onde permanece até hoje.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade do pai, desde a infância, e também nas duas
propriedades que ele adquiriu posteriormente, todas elas situadas na localidade de São Marcos, Alfredo Chaves/ES.

O requerimento administrativo foi indeferido com a seguinte motivação (evento 1_INDEFERIMENTO7, fl. 2):

A Lei nº 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1º do art. 11 da Lei nº 8.213/91, dispôs que se qualifica como segurado especial o
produtor rural que explore atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural explorada tiver
mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado como segurado especial. Embora essa lei não possa retroagir
para regular fatos anteriores ao início da sua vigência, o tamanho da propriedade em si é indicativo de descaracterização do regime de
economia familiar .

O autor manteve a titularidade do Sítio São Marcos de 27/08/1996 a 16/03/2010, quando a transferiu para a filhas (evento
1_ESCRITURA8, fls. 1-5).

De acordo com o Cadastro de Imóveis Rurais da Receita Federal (CAFIR), o Sítio São Marcos possui 92 hectares, o equivalente a 5,12
módulos fiscais (evento 1_ESCRITURA8, fl. 6):

Portanto, até 2010 não está caracaterizado o trabalho em regime de economia familiar. Tanto é assim que o autor comprou duas
propriedades, cedeu a maior para suas filhas e continua com outra. Havia circulação de riqueza não compatível com o regime de economia
familiar, sendo o autor proprietário rural, havendo, pois, o dever de recolhimento previdenciário

De acordo com o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA, o Sítio do Vovô possui 4,84  hectares, o equivalente a 0,2688
módulos fiscais (evento 1_ESCRITURA9, fl. 5):

5024074-09.2019.4.02.5001 500001585318 .V12 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 276



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 130/505

O autor recolheu contribuições previdenciárias na qualidade de segurado contribuinte individual nos períodos de 01/07/2002 a 30/09/2004
e 01/12/2004 a 30/04/2006 (evento 49_CNIS1):

O autor alegou que, embora tenha contribuído para o INSS, não houve afastamento do meio rural e muito menos do labor rural (evento
1_INIC1, fl. 2, e evento 57_PET1). Em seu depoimento pessoal, o autor reafirmou que "nunca saiu da roça, nem para passear quase,
sempre trabalhou na roça", tendo salientado que "nunca desempenhou trabalho urbano, só trabalhou na roça; nunca saiu da roça, nem
para passear, não conhece lugar nenhum, só ali mesmo".

Seja como for, o tempo de contribuição de trabalhador rural enquadrado como contribuinte individual pode ser somado com o tempo de
serviço rural de segurado especial e com  o tempo de contribuição de empregado rural para efeito de completar o tempo equivalente à
carência da aposentadoria por idade aos 55 anos de idade (se mulher) ou 60 anos (se homem). Afinal, todas essas categorias de
trabalhadores rurais são contempladas com a mesma redução da idade mínima para se aposentar. A aposentadoria por idade é devida ao
segurado que, cumprida a carência, completar 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher (art. 48, caput, da Lei nº 8.213/91). Esses
limites de idade são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais nas seguintes categorias (art. 48, § 1º, da Lei nº
8.213/91): empregado rural (alínea a do inciso I do art. 11), contribuinte individual que presta serviço de natureza rural em caráter
eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego (alínea g do inciso V do art. 11) e segurado especial (inciso VII do art. 11). 

Assim, mesmo que depois de 2010 pudesse se alegar o regime de economia familiar,  o tempo de trabalho rural, em 2019, data do
requerimento administrativo, não era superior aos 15 anos exigidos por lei.

O autor não cumpriu, assim, tempo  superior ao da carência do benefício. Portanto, não faz jus à aposentadoria por idade rural.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade rural desde a data do
requerimento administrativo.

[...]

Posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios opostos pelo autor, a Sentença acolheu parcialmente a pretensão
inicial conforme transcrito abaixo:

[...]
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Trata-se de embargos de declaração em que o autor, ora embargante, alega que a sentença incidiu em omissão ao deixar de apreciar
pedido contido na petição inicial, qual seja:

O embargante tem razão. Passo a sanar a omissão contida na sentença:

Averbação do tempo rural

A sentença embargada decidiu que "até 2010 não está caracaterizado o trabalho em regime de economia familiar. Tanto é assim que o
autor comprou duas propriedades, cedeu a maior para suas filhas e continua com outra. Havia circulação de riqueza não compatível com o
regime de economia familiar, sendo o autor proprietário rural, havendo, pois, o dever de recolhimento previdenciário".

O autor, portanto, não tem direito à averbação do tempo de serviço rural referente aos períodos de 29/10/1977 a 30/06/2002 e 01/05/2006
a 16/03/2010 - data em que o autor vendeu a propriedade agrícola com área de 92 hectares, sito no lugar denominado São Marcos,
município de Alfredo Chaves/ES, para suas filhas, Aparecida Peterle Zanella Roveda, Irene Peterle Zanella e Neusa Peterle Zanella,
em 16/03/2010  (evento 1_ESCRITURA8, fls. 1-5).

Quanto ao período de 17/03/2010 até a DER, 18/02/2019, decido:

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55,
§ 3º, da Lei nº 8.213/91). 

Os seguintes documentos formam início de prova material de que o autor exercia atividade rural a partir de 17/03/2010:

CCIR, emissão 16/07/2010 - Sítio do Vovô, com área equivalente a 4,84  hectares, o equivalente a 0,2688 módulos fiscais, em nome
do autor (evento 1_ESCRITURA9, fl. 5);

prontuário médico em que o autor é qualificado com a profissão de lavrador, com registro de atendimentos a partir de 04/07/2012
(evento 1_COMP3, fl. 6);

nota fiscal de produtor rural, Sítio do Vovô, sito em São Marcos, Alfredo Chaves/ES, em nome do autor, emitida em 2012 e 2018
(evento 1_COMP6, fls. 5-6);

ficha de matrícula escolar datada em 06/12/2012, em que o autor e sua esposa estão qualificados como lavradores (evento
1_COMP6, fl. 2);

comprovante de contribuição sindical agricultor familiar em nome do autor, exercícios 2014 e 2017 (evento 1_COMP6, fls. 8-9);

declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF em nome do autor e esposa,
atestada pela entidade credenciada em 06/04/2015 (evento 1_COMP6, fl. 7);

ficha de cadastro individual do autor no sistema e-SUS de Atenção Básica da Saúde, em que consta a profissão de lavrador,
datada de 29/04/2015 (evento 1_COMP6, fl. 1);

recibo de entrega da declaração do ITR, exercício 2016, Sítio do Vovô, em nome do autor (evento 1_ESCRITURA9, fl. 4).

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas
apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.  

A eficácia probatória dos documentos pode ser estendida com base em prova testemunhal convincente. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal do autor

O depoente começou a trabalhar na roça com 7, 8, 9 anos, na propriedade do seu pai; o nome do pai do depoente é Leandro Zanella; na
propriedade eram produzidos café, banana, mandioca; na época, faziam muita farinha; o depoente tem 5 irmãos, morreu 1 e hoje são 4; o
tamanho da propriedade do pai do depoente é em torno de 12, 13, 15 alqueires, não sabe bem porque tinha muita capoeira, muita mata,
muita pedra, é um terreno montanhoso; a propriedade fica em São Marcos, município de Alfredo Chaves; o depoente nunca saiu da roça,
nem para passear quase, sempre trabalhou na roça; a propriedade em que o depoente trabalha hoje é terreno seu agora; é casado; sua
esposa trabalha consigo; o Sítio do Vovô é onde o autor trabalha atualmente, tem 1 alqueire e fica em São Marcos; nesse sítio, o
depoente trabalha atualmente com sua esposa; o depoente dá conta de trabalhar porque é 1 alqueire, não são nem 5 hectares; o
depoente trabalha nesse sítio desde 2008, 2010, por aí; esse sítio onde trabalha hoje foi comprado e o sítio que era maior o depoente
passou para o nome de suas filhas na época porque não dava conta de trabalhar, está velho e as 2 filhas são casadas; as duas filhas mais
velhas e os genros são trabalhadores, então eles foram tomando conta daquilo porque o depoente não tem mais condições de
trabalhar; empregados não tem,  ali o depoente não acha ninguém mais para trabalhar a dia, diarista, ninguém quer mais trabalhar;
ficava o depoente e a mulher no sítio para não ficar aquele outro lá muito abandonado porque, no sítio grande, como que o depoente vai
fazer? trabalhar na roça dois velhos com um sítio daquele tamanho; o depoente trabalhava nesse sítio que doou para as filhas antes do
Sítio do Vovô; trabalhava no terreno de seu pai; depois o depoente comprou a propriedade atual, só ficou morando no terreno de seu pai e
trabalhando no sítio separado; até hoje o depoente mora na propriedade de seu pai, porque seu pai é vivo ainda; só que o depoente tem o
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Sítio do Vovô para trabalhar; hoje o depoente não trabalha mais na propriedade de seu pai, só na dele; o sítio em São Marcos é do
depoente, o do pai fica encostado ao seu; o pai do depoente fica no sítio da cachoeira, o depoente não sabe o nome certo; do sítio que doou
as suas filhas, o depoente não recebe nada, é delas; elas deram uma quantia em dinheiro na época ao depoente porque ele estava
precisando de dinheiro; o sítio foi “dado”, mas não tão dado assim, elas ajudaram com um pouco de dinheiro, senão, como que o depoente
ia viver também?; o sítio que o depoente doou as filhas não é todo cultivável, tem muita mata, muita pedreira, é montanhoso aquele lugar, é
muito morro em pé que não dá para trabalhar, tem muita mata; no sítio antigo e no atual o depoente cultiva banana e café, que é vendido;
a banana é aquele negócio, o depoente troca de comprador direto, quem paga mais um pouquinho o depoente muda; já o café o depoente
vende  na cafeeira agrônoma lá em cima, em Santa Maria de Araguaia, no município de Marechal; o depoente nunca desempenhou
trabalho urbano, só trabalhou na roça; nunca saiu da roça, nem para passear, não conhece lugar nenhum, só ali mesmo; a esposa do
depoente sempre trabalhou na roça e não conseguiu se aposentar, negaram ao depoente e a ela também a aposentadoria.

1ª testemunha Joao Bosco Brunoro

É amigo longe do autor; é conhecido do autor desde criança, o depoente tem  64 anos de idade, autor é mais novo que o depoente; o
depoente conhece o autor de São Marcos; o depoente conhece a propriedade do pai do autor; o pai do autor tem 5 filhos; quando solteiro,
o autor trabalhava na propriedade do pai; hoje, o autor trabalha na propriedade dele, de 1 alqueire; tem lavoura de café e banana; a
mulher trabalha com o autor na roça; antes do autor ter essa propriedade que tem agora, ele  tinha outra que ele passou para as filhas;
quando o autor passou a propriedade para as filhas foram elas e os genros que trabalharam; elas são casadas; o autor nunca se afastou
da roça; o depoente acha que o que as filhas plantam e vendem na roça fica para elas e não passam nada para o autor; o depoente não
pode afirmar nada; o depoente calcula uns 8 anos, mas não tem certeza, o tempo em que o autor passou essa propriedade para as filhas; o
tempo certo não sabe afirmar; o autor atualmente está vivendo só do trabalho de sua propriedade, porque é ele sozinho e a mulher; o
autor está trabalhando nessa propriedade há menos de 15 anos, mas não tem certeza; o depoente calcula uns 10, 12 anos que as filhas do
autor se casaram; a propriedade que o autor doou para filhas tem muita mata, mata tem à vontade; o tamanho, o depoente não pode
afirmar nada, mas calcula que seja meio a meio; metade cultivável e metade mata; quando o autor trabalhou na propriedade que doou
para as filhas sempre trabalhou sozinho, as filhas, quando solteiras, trabalhavam com ele; na propriedade atual o autor cultiva banana e
café; o depoente não sabe para quem o autor vende; o autor tem um carro de passeio, trator não tem não; o autor nunca desenvolveu
trabalho na cidade.

2ª testemunha José Carlos Santolin

É conhecido do autor há mais ou menos uns 56 anos; o depoente mora a 2 km da casa do autor, em São Marcos, município de Alfredo
Chaves; o autor trabalhou e mora na propriedade do pai dele; hoje o autor continua trabalhando  na propriedade dele, que ele adquiriu,
comprou; o autor comprou essa propriedade há uns 10 anos mais ou menos; a propriedade que o autor trabalha atualmente tem 1
alqueire de terra; o depoente já viu o autor trabalhando nessa propriedade; tem cultivo de café e banana; o autor trabalha com sua
esposa e não costuma contratar ninguém; antes dessa propriedade atual, o autor tinha outra, mas devido as condições de hoje, os
custos, a situação, o autor passou para as filhas; o autor hoje cuida do alqueire de terra dele só; quando o autor passou a antiga
propriedade para as filhas ele não trabalhou mais lá; quem trabalha na outra propriedade são as filhas, os genros; o autor trabalha só na
sua propriedade atual; na antiga propriedade cultivava banana e café também; tinha muita mata, área de pedreira, maior parte era mata
que não tinha condições de cuidar; na antiga propriedade, antes de doar às filhas, o autor não contratava gente para trabalhar com ele,
era somente ele e a esposa; antes de doar a propriedade para as filhas e  mesmo com o tamanho da propriedade, o autor dava  conta
sozinho com a esposa  porque enquanto se é novo tem força para trabalhar; hoje a idade vai chegando não tem mais condições de tocar,
tem que desistir quando chega um momento, vai diminuindo a lavoura, vai cuidando só de menos; na propriedade que doou para as filhas,
o autor não tem participação atualmente, ficou somente para as filhas; o autor sobrevive hoje só com o trabalho na propriedade dele
mesmo; a esposa também é trabalhadora rural; o depoente não sabe se o autor tem carro ou caminhão; o autor vende os produtos do
cultivo para intermediários, para outras pessoas que vão lá na propriedade, apanham e levam para o mercado.

3ª testemunha Natanael Deolindo

É amigo do autor e o conhece desde novo; o autor trabalha em São Marcos; tem propriedade pequena em seu nome no terreno do Vovô
Pereira; nessa “propriedadezinha” tem lavoura de banana prata e uma lavoura de café; a mulher dele trabalha e o ajuda na roça; o
autor não contrata diarista, é ele sozinho; quando solteiro o autor trabalhou na propriedade do pai dele e tinha mais irmãos; antes da
propriedade que tem hoje, o autor tinha uma anterior, uma outra; depois que casou, a propriedade que tinha antes o autor passou para as
filhas e só ficou na propriedade pequena dele; na propriedade que passou para as filhas tinha lavoura de banana, mas o autor deixou tudo
para as filhas; nessa propriedade tinha mata, pedras, e não tinha meeiro e nem diaristas o autor trabalhava sozinho; nessa propriedade
que o autor doou para as filhas o autor não tem participação, tudo que elas plantam fica para elas; o depoente não sabe dizer se as filhas
doam ou passam nada para o autor, porque não vive lá; o autor só trabalha nessa última que ele comprou onde está há mais ou menos há
uns 10 anos; nessa propriedade que o autor está atualmente ninguém o ajuda, é só o autor e a esposa; o autor nunca saiu da roça,
nasceu na roça e está até hoje; o depoente mora a 3 km da casa do autor.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autora na sua própria propriedade, com área equivalente a um alqueire,
situada na localidade de São Marcos, Alfredo Chaves/ES.

Escritura pública de cessão de direito de posse e benfeitorias comprova que o autor adquiriu a posse de uma área de terras com área de 1
alqueire sita no lugar denominado São Marcos, município de Alfredo Chaves/ES, em 23/09/2008  (evento 1_ESCRITURA9, fls. 1-3).

De acordo com o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA, a propriedade adquirida pelo autor, denominada Sítio do Vovô,
possui 4,84  hectares, o equivalente a 0,2688 módulos fiscais (evento 1_ESCRITURA9, fl. 5).

O autor recolheu contribuições previdenciárias na qualidade de segurado contribuinte individual nos períodos de 01/07/2002 a 30/09/2004
e 01/12/2004 a 30/04/2006 (evento 49_CNIS1).

O autor alegou que, embora tenha contribuído para o INSS, não houve afastamento do meio rural e muito menos do labor rural (evento
1_INIC1, fl. 2, e evento 57_PET1). Em seu depoimento pessoal, o autor reafirmou que "nunca saiu da roça, nem para passear quase,
sempre trabalhou na roça", tendo salientado que "nunca desempenhou trabalho urbano, só trabalhou na roça; nunca saiu da roça, nem
para passear, não conhece lugar nenhum, só ali mesmo". As testemunhas confirmaram que o autor nunca se afastou da roça.
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Ficou provado que o autor exerceu labor rural em regime de economia familar no período de 17/03/2010 a 18/02/2019.

De acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, somente o tempo de serviço rural anterior à data de início de vigência da referida lei (ou
seja, anterior a 24/7/1991) pode ser computado independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa forma, apenas o tempo de
serviço rural até 24/7/1991 poderia ser reconhecido sem contribuições. A partir da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural deveria recolher a
contribuição previdenciária prevista nessa lei. Entretanto, as contribuições criadas pela Lei nº 8.213/91 somente se tornaram exigíveis a
partir da competência novembro/1991, porque o período nonagesimal para exigibilidade das contribuições começou em julho e venceu em
outubro. Nesse sentido, o art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 356/91 previu que “As contribuições devidas à Previdência
Social que tenham sido criadas, majoradas ou estendidas pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão exigíveis a partir da competência
novembro de 1991”. Concluo que o tempo de serviço rural posterior a 1º/11/1991 sem recolhimento de contribuições só pode ser
aproveitado para fins de concessão dos benefícios previdenciários reservados aos trabalhadores rurais, na forma do artigo 39, inciso I, e
artigo 143 da Lei nº 8.213/91. A averbação de tempo de serviço rural posterior a 1º/11/1991 para efeito de concessão de benefícios
previdenciários de trabalhador urbano só é possível mediante recolhimento das contribuições previdenciárias.

Essa orientação, em regra, continua válida. Ressalvo que, com a superveniente previsão da aposentadoria por idade híbrida, fundada na
soma de tempo de serviço rural e urbano (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91 com a redação da Lei nº 11.718/08), o tempo de serviço rural,
mesmo se posterior a novembro/1991, pode ser averbado. A averbação do tempo de serviço rural posterior a novembro/1991 poderá ser
aproveitada para concessão de aposentadoria por idade híbrida, mas não para aposentadoria por tempo de contribuição.

Ressalvo que, ainda de acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural sem recolhimento
de contribuições não pode ser computado para efeito de carência, só para fins de tempo de contribuição.

Isto posto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS com efeitos infringentes para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e
condenar o INSS a averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 17/03/2010 a 18/02/2019, exceto para efeito de carência.

Ratifico o dispositivo da sentença, que julgou IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade rural.

Intimem-se.

[...]

Pois bem.

Como se observa, o Juízo entendeu que no período compreendido entre 27/08/1996 e 16/03/2010 o autor não pode se
enquadrado como segurado especial, ainda que tenha sido comprovado que exerceu efetivamente a lida campesina no referido
período.

Isso porque, naquela ocasião, o recorrente era proprietário do Sítio São Marcos, com 92 hectares, o equivalente a 5,12
módulos-fiscais.

A respeito do tamanho da propriedade rural (nos casos de pequeno produtor rural), deve-se frisar que a Lei
n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei 8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o
produtor rural que explore atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural explorada
tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado como segurado especial. Ocorre que essa lei não
pode retroagir para regular fatos anteriores ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo
de serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de quatro módulos fiscais, o respectivo
produtor rural pode ser qualificado como segurado especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para motivar a descaracterização da
qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais: "Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só,
a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de
economia familiar".

No presente caso, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo que restou devidamente comprovado
que a parte autora trabalhou no meio rural por período superior à carência legalmente exigida, em regime de economia familiar
(segurado especial), sem a contratação de empregados ou diaristas acima do limite legal. Tampouco há dúvidas de que sua renda
provém somente do trabalho rural, configurando o regime de subsistência necessário à caracterização do segurado especial.

A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos apresentados nos termos da
Súmula 577/STJ.

Com efeito, o fato de a propriedade rural da parte autora superar 4 módulos-fiscais, não afasta sua qualidade de
segurado especial, haja vista que o recorrente comprovou sua exploração em regime de conomia familiar a teor da Súmula 30 da
TNU.

Desse modo, a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria por idade rural (segurado especial) desde a DER em
18/02/2019 (Evento 1, INDEFERIMENTO 7).
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão da
aposentadoria por idade rural (segurado especial) à parte autora desde a DER em 18/02/2019. Considerando as decisões pertinentes
exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição
do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da
vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 08/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
09/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação
de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001585318v12 e do código CRC 9b1d6c9f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:24 

5024074-09.2019.4.02.5001 500001585318 .V12 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 276



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 135/505

RECURSO CÍVEL Nº 5021591-69.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEREZINHA BROMERSCHENKEL HANER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 53), alega, em síntese, (i) que o labor urbano exercido por seu marido não afasta sua
qualidade de segurada especial; (ii) que desconhece qualquer alteração em sua modalidade de emprego, tendo sempre exercido o
trabalho rural; (iii) que o início de prova material foi corroborado pelas testemunhas; e (iv) que faz jus ao benefício pleiteado.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 56). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
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imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
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informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 22/02/1965, cumpriu o requisito etário em 22/02/2020, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, ANEXO5);

(ii) Certidão de casamento contraído em 03/08/1985 com REOVALDO HANER, ele qualificado como lavrador
(Evento 1, CERTAS6);

(iii) Identidade sindical (rural) com filiação em 28/04/1998 (Evento 1, OUT7, fls. 1/2);

(iv) Ficha cadastral de sindicato rural com data de admissão em 28/04/1998 (Evento 1, OUT7, fls. 3/4);

(v) Ficha cadastral de sindicato rural de REOVALDO HANER, cônjuge da parte autora, com admissão em
06/08/1985 (Evento 1, OUT7, fls. 5/6);

(vi) Certidão de nascimento do filho em 01/02/1987, onde o cônjuge da parte autora foi qualificado como lavrador
(Evento 1, CERTNAS8, fl. 1);

(vii) Certidão de nascimento da filha em 07/04/1998. Autora e seu marido qualificados como lavradores (Evento 1,
CERTNAS8, fl. 3);

(viii) Contrato de parceria agrícola firmado pela autora e seu marido com os proprietários RAINALDO PEDRO
BARTH e ALFREDO PAULO BARTH em 27/04/1998 com prazo de três anos (Evento 1, CONTR11, fls. 1/4);

(ix) Contrato de parceria agrícola firmado pela autora e seu marido com o proprietário RAINALDO PEDRO
BARTH em 01/10/2003 com término em 27/04/2006 (Evento 1, CONTR11, fls. 5/8);

(x) Contrato de parceria agrícola firmado pela autora e seu marido com os proprietários RAINALDO PEDRO
BARTH e ALFREDO PAULO BARTH em 24/08/2006 e rescindido em 01/04/2011 (Evento 1, CONTR11, fls. 10/16);

(xi) Declaração de aptidão do Pronaf em nome do cônjuge do autor, emitida em 12/09/2006 com validade até
12/09/2012 (Evento 1, DECL14); e

(xii) CTPS com contrato de trabalho (rural) desde 01/04/2011. Cargo: Trabalhador agropecuário em geral (Evento 1,
CTPS15).

Ainda, foi realizada justificação administrativa em 10/11/2020, ocasião que foram colhidos os depoimentos das
testemunhas (Evento 20, RESJUSTADMIN1).

Pois bem.

A parte autora, em sua autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, ANEXO5), afirmou que exerceu a lida
campesina, em regime de economia familiar, de 03/08/1985 a 31/03/2011, enquanto meeira de RAINALDO PEDRO BARTH.

5021591-69.2020.4.02.5001 500001585771 .V24 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 277



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 138/505

Ademais, desde 01/04/2011, a recorrente mantém vínculo de emprego com LUCIANO FRANZEN DE MELO,
exercendo o cargo de TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL no cultivo de flores (Evento 1, CTPS15).

Cabe mencionar que a justificação administrativamente, em uma análise prévia, foi favorável à parte autora:

[...]

Dos depoimentos colhidos destacamos que: as testemunhas aparentam idoneidade; conhecem a justificante: os três depoentes moram na
mesma região, denominada Aparecidinha, no município de Santa Teresa, divisa com os municípios Santa Maria de Jetiba e Santa
Leopoldina - ES; disseram que a justificante trabalha há muitos anos como trabalhadora rural desde a década de 1980; que ela se casou e
teve filhos; que a justificante trabalhou como meeira da propriedade do senhor Rainaldo Pedro Bath; que ficou lá por vários anos, sem
empregados, sem trabalho urbano, trabalhando com diversos cultivos, como verduras e café; que depois que comprou casa própria (entre
seis, sete e treze anos atrás), começou a trabalhar como empregada do senhor Luciano, cuidando de seu sítio e trabalhando como
agricultora, cultivando hortinha, pomar etc. Concluímos que a prova oral produzida é favorável ao reconhecimento do exercício de
atividade rural como segurado especial aproximadamente de 1985 até quando foi trabalhar para o empregador Luciano, para quem
trabalha em atividades rurais até os dias de hoje.

[...]

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou devidamente demonstrado o trabalho rural da autora, em regime
de economia familiar, (segurado especial), de 03/08/1985 a 31/03/2011 e, somando-se ao tempo em que se encontra como
empregada rural, ela faz jus à concessão da aposentadoria por idade rural desde a DER em 28/02/2020 (Evento 1,
INDEFERIMENTO16).

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de empregado(a) rural não impede que
ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão
do art. 48, §1°, da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com que a aposentadoria pleiteada  tenha
natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade
etário a ser preenchido é de 55 anos, e não de 60 anos (no caso, mulher), devendo, portanto, comprovar o preenchimento da
carência necessária para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade rural.

O cônjuge da parte autora, de 01/07/2009 a 01/2019, manteve vínculo de trabalho de natureza urbana com
a MADEIREIRA BARTH LTDA. (Evento 42, OUT2, fls. 21/25).

Importante ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015), não
sendo essa a hipótese dos autos, conforme se avista na tabela abaixo:

MÊS/ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) SALÁRIO AUFERIDO (R$)
07/2009 465,00 650,32
08/2012 622,00 829,54
03/2015 788,00 1.002,22
12/2018 954,00 1.372,78

Por fim, ainda que nos registros do CNIS da parte autora conste que ela, desde 01/03/2017, vem exercendo a atividade
de AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL (Evento 42, PROCADM3, fl. 57), compulsando detidamente os autos, em especial
a carteira profissional da recorrente, conclui-se que nenhuma alteração contratual foi registrada em sua CTPS pelo
empregador LUCIANO FRANZEN DE MELO, tampouco há qualquer outro documento que demonstre que ela teria deixado a lida
campesina, bem como as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmarem que a recorrente ainda trabalha na roça, merecendo
acolhimento a tese aventada pela autora de que ela nunca se afastou de seu trabalho no campo.

Por todo o exposto, a autora faz jus à concessão da aposentadoria por idade (rural) desde a DER em 28/02/2020
(Evento 1, INDEFERIMENTO16).
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão da
aposentadoria por idade rural desde a DER em 28/02/2020. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou
RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação
de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001585771v24 e do código CRC 31a2d52a.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:22 

5021591-69.2020.4.02.5001 500001585771 .V24 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 277



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 140/505

RECURSO CÍVEL Nº 5003378-72.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NILCINDA PAIXAO BORGES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais (Evento 11), alega, em síntese, (i) que no caso em concreto, os documentos indispensáveis à
propositura da presente ação são aqueles que comprovam que a idade do segurado é compatível com a percepção do benefício
tutelado, bem como aqueles que comprovam o exercício de efetivo labor rural pela recorrente por tempo superior a 180 meses;
(ii) que o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem conhecimento de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, considerando
que a recorrente não cumpriu as exigências determinadas em despacho pelo fato de não ter apresentado uma tabela com datas do
exercício de sua atividade; e (iii) que o fato de não ter juntado aos autos uma simples tabela não pode ser considerada como a
ausência de documentos necessários para a propositura da demanda, eis que todos os documentos necessários foram colacionados
aos autos no momento da propositura da demanda, como se extrai do Evento 1.

Sem contrarrazões da parte contrária.

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).
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A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).
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Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Pois bem.

O Juízo de origem, na decisão de Evento 3, determinou:

[...]

Diante do exposto, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

1. apresente autodeclaração (formulário disponível em: https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/aposentadorias/aposentadoria-por-
idade-rural) de exercício da atividade em regime de economia familiar relativa a todos os períodos de trabalho objeto da ação, em ordem
cronológica, devendo o formulário ser assinado pelo próprio autor; por seu procurador legalmente constituído; por seu representante
legal, quando for o caso; pelo dependente, no caso de requerimento de pensão por morte ou auxílio-reclusão; ou por algum familiar em
hipótese de requerimento de benefício por incapacidade e quando o segurado estiver impossibilitado de se comunicar, o que deverá ser
comprovado mediante atestado médico.

2. junte aos autos, caso neles ainda não conste, os documentos de que disponha enquanto prova material plena ou enquanto início de
prova material e que corroborem o teor da autodeclaração, sendo imprescindível que o demandante esclareça qual elemento de prova se
refere a cada período de trabalho alegado, trazendo aos autos tabela nos seguintes moldes (informações exemplificativas):

Período de trabalho (ordem
cronológica)

Documento correspondente (indicar o Evento
dos autos)

Data do documento Tempo de carência

01/01/1992 a 31/12/1998 Contrato de parceria (Evento X, OUTX, fls. xx-
xx)

Assinado em 01/01/1995 84 meses

01/01/2002 a 31/12/2006 Escritura pública de imóvel rural (Evento X,
OUTX, fls. xx-xx

Registrado em 01/01/2002 60 meses

3. junte aos autos, conforme queira, declarações firmadas por terceiros a respeito das atividades desempenhadas pela parte autora e
alegadas na inicial, contendo datas, meios de produção, empregadores, etc., instruindo-se as declarações com cópias dos documentos de
identificação dos declarantes.

[...]

A parte autora, na petição de Evento 6, cumpriu parcialmente a intimação do Juízo, trazendo aos autos a
autodeclaração e as declarações sem, contudo, apresentar a tabela requerida.

A Sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a seguinte fundamentação:
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[...]

Trata-se de ação de conhecimento com pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de segurado especial
(individualmente ou em regime de economia familiar).

Conforme os despachos iniciais, fundamentados nos arts. 38-B e 106 da Lei 8213/91, na Instrução Normativa INSS nº 101/2019, na Nota
Técnica Conjunta nº 01/ 2020 – CLIPR/CLISC/CLIR da Justiça Federal do Paraná, e na jurisprudência colacionada, foi determinada a
intimação da parte autora para juntar aos autos, sob pena de extinção do processo sem conhecimento de mérito, autodeclaração (também
exigida administrativamente - link fornecido no despacho) e tabela (com modelo também fornecido no próprio despacho) referente à prova
documental produzida, na qual os documentos juntados devem ser correlacionados ao(s) período(s) de trabalho alegado(s).

A determinação não foi cumprida no prazo assinado.

Consoante prescreve o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.

De acordo com o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo
ao juiz, na forma do art. 321, determinar que a parte autora emende ou complete a demanda quando verificar carências capazes de
prejudicar o julgamento de mérito, determinação que in casu foi levada a efeito mas não veio a ser atendida.

Por fim, nos termos do art. 139 do CPC, o juiz dirige o processo com poderes para dilatar prazos processuais e alterar a ordem de
produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito - sendo
justamente esse o objetivo que se esperava atingir com os despachos não atendidos pela parte autora.

As referidas providências não cumpridas - além de serem importantes à própria organização e demonstração das alegações deduzidas, bem
como necessárias ao julgamento da ação pelas razões expostas nos despachos anteriormente proferidos - estavam facilmente ao alcance da
parte autora que, todavia, resolveu não atender à determinação.

Além de se tratar de providências de fácil acesso, de modo que se reputa injustificável o não atendimento do comando, as determinações
não cumpridas dizem respeito à atividade probante, naturalmente norteada por regras de cunho processual e por isso aplicáveis
incontinenti às ações judiciais.

Nesses termos, impõe-se a extinção imediata do processo, cabendo à parte autora a propositura de nova ação, a ser devidamente instruída,
transpondo-se assim o óbice processual que impede o prosseguimento da demanda (CPC - art. 486).

Pelo exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem conhecimento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

[...]

Como se observa, a parte autora, após regular intimação para praticar o ato que lhe competia, quedou-se inerte e não
apresentou o documento solicitado pelo Juízo de origem, deixando transcorrer o prazo concedido.

O Código de Processo Civil, ao tratar da extinção do processo sem resolução de mérito, previu as hipóteses em que
aquela se daria, estatuindo em seu Art. 485, inciso I que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial.

Com efeito, a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmar a
Sentença, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001587308v5 e do código CRC 8d146587. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004758-70.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOEL RAMOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, (i) que há prova material hábil a demonstrar o exercício da
sua atividade rural; e (ii) que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova oral.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 36). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
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auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 04/08/1959, cumpriu o requisito etário em 04/08/2019, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Ficha de filiação a sindicato rural constando admissão em 30/07/1977 (Evento 1, FICHIND9);

(ii) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, DECL10);

(iii) Certidão de casamento contraído em 20/09/1980. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, CERTCAS11, fl.
2);

(iv) Declaração particular emitida por LEYDA DE CARVALHO PIMENTEL em 28/12/2017 (Evento 1, DECL12);

(v)  Ficha de matrícula escolar do filho ELEOMAX CADOSO RAMOS em 18/05/1993. Autor e sua esposa
qualificados como lavradores (Evento 1, DECL14, fl. 1);

(vi) Ficha de matrícula escolar do filho OSÉAS CARDOSO RAMOS em 11/03/1993. Autor e sua esposa qualificados
como lavradores (Evento 1, COMP15, fl. 9);

(vii) Ficha de matrícula escolar da filha JOSILENE CARDOSO RAMOS em 11/03/1993. Autor e sua esposa
qualificados como lavradores (Evento 1, COMP15, fl. 10);

(viii) Declaração particular emitida por JOSÉ LUIZ PASSALINI em 24/07/2019 (Evento 1, DECL16); 

(ix) Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário LUIZ LOPES DE REZENDE em 29/05/2014 com
término em 29/05/2019 (Evento 1, CONTR18);

(x) Declaração particular emitida por JOSÉ MARIA KENUPP em 25/01/2021 (Evento 13, DECL5);

(xi) Declaração particular emitida por LUIZ SILVEIRA DE OLIVEIRA em 25/01/2021 (Evento 13, DECL6); e

(xii) Declaração particular emitida por DANIEL SILVA em 25/01/2021 (Evento 13, DECL7).

Pois bem.
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O autor, em sua autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, DECL10), afirmou que exerceu a atividade
campesina, em regime de economia familiar, nos seguintes períodos:

PERÍODO CONDIÇÃO
DE 21/09/1980 A 20/12/1990 Parceiro na propriedade de Leyda de Carvalho Pimentel
DE 21/12/1991 A 28/09/1995 Parceiro na propriedade de José Luiz Passalini
DE 29/05/2014 A 29/05/2019 Meeiro na propriedade de Luiz Lopes de Abreu

Cabe mencionar que o período de 29/05/2014 a 29/05/2019 foi reconhecido e homologado administrativamente,
conforme se avista nos registros do CNIS do recorrente (Evento 6, OUT3, fl. 2).

Como se observa na autodeclaração, após o ano de 1995, o autor se afastou de sua lida campesina, retornando às
atividades rurais apenas em 2014.

Importa registrar que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991,
com a intercalação com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma
Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em
29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que
todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando,
logo após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela
que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

Desse modo, o alegado trabalho rural do autor, antes de 2014, não pode ser aproveitado no cômputo da carência do
benefício pleiteado.

Com efeito, contabilizando como trabalho rural (segurado especial) apenas o tempo de 29/05/2014 a 29/05/2019, o
autor não faz jus à aposentadoria por idade rural, pois não cumpriu o período de carência legal.

Como se observa, ainda que fosse reconhecida a atividade rural do autor nos períodos de 21/09/1980 a 20/12/1990
e 21/12/1991 a 28/09/1995, em nada alteraria o resultado da Sentença, não merecendo acolhimento a tese aventada pelo autor de
cerceamento de defesa. Assim, resta indeferido o requerimento de produção de prova oral.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001601972v10 e do código CRC 2b883adf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004047-65.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NEIDA LUCIA DE JESUS SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "condenar
o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por idade (híbrida), averbando os períodos 07/04/1970 a 31/07/1988 ao período
de contribuição já reconhecido".

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, (i) que nos termos do entendimento uniformizado pela TNU,
não é possível o cômputo de período rural remoto, sem contribuições, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida ao
segurado que exerceu atividade urbana no período imediatamente anterior ao implemento da idade; (ii) que a atividade de natureza
urbana do marido da autora afasta a qualidade de segurada especial dela; e (iii) que a averbação do período compreendido
entre 07/04/1970 a 31/07/1988 como tempo de serviço rural deve ser reformada por esta E. Turma Recursal, pois não há início de
prova material apto a amparar a pretensão.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 44). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou a possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar
a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação por idade híbrida contemplando os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei
11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de
que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o
sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ 24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando
foram firmados os seguintes entendimentos:  (a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do
art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é
irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do
requisito etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007,
que tratava da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de
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atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

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

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
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pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Pois bem.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Trata-se de ação proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de aposentadoria por idade
híbrida, desde a data do requerimento administrativo.

É o relatório. Decido.

A inovação legislativa levada a efeito pela Lei 11.718/08 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da Lei 8.213/91, criou nova espécie de
aposentadoria por idade, conhecida como aposentadoria híbrida, permitindo que o segurado some períodos de atividade rural com
períodos de contribuição em outras qualidades de segurado. No entanto, a idade mínima a ser considerada é de 65 anos de idade, se
homem, e 60 anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador urbano no requisito etário.

A respeito da aposentadoria por idade, dispõe o artigo 48 da Lei 8.213/91:
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“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o §1º deste artigo que não atendam ao disposto no §2º deste artigo, mas que satisfaçam
essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e urbano, protegendo os trabalhadores que
dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de segurado
mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto como segurado urbano ou como rural e de períodos de
atividade, com ou sem a realização de contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em relação ao segurado urbano no que tange à
contagem, para fins de carência, do período laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para
ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como carência mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não
se aplicando a restrição do art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008 disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e
por ser norma posterior, deve prevalecer o entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem aplicabilidade para
essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que a correta
interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser
admitida para qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade
de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. A propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara
o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213,
ART. 48, § 3º.  TRABALHO RURAL  E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO ESTÁ
DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE.
POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período aquisitivo do direito, a teor
do disposto na Lei nº 11.718, de 2008, que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48  da LB não pode ser emprestada  interpretação restritiva. Tratando-se de trabalhador rural que migrou para
a área urbana, o fato de não estar desempenhando atividade rural  por ocasião do requerimento administrativo não pode servir de
obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria prejudicado por passar contribuir, o que seria um
contrassenso. A condição de trabalhador rural,  ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um mês nesta
atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais  por apenas um mês para fazer jus
à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65
(sessenta e cinco) anos (mulher ou homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de salários-
de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas
e  rurais, e bem assim do princípio da razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao trabalhador
que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está
desempenhando atividade urbana.

5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem,
e 60 (sessenta) anos, se mulher, em rigor é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de regime
deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do
requisito etário apenas para os trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,  se homem, e 60 (sessenta) anos,
se mulher, a  aposentadoria  mista é, pode-se dizer, subespécie da aposentadoria urbana.”

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed. RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de
05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida pela parte autora, no período de
07/04/1968 a 31/07/1988.

Da desnecessidade de realização de audiência
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Conforme já decidido em momento anterior, a presente ação não exige a realização de audiência. Nesse sentido, colaciono trecho da
decisão anteriormente proferida:

“A parte autora afirma que exerceu atividade rural em regime de economia familiar e/ou como diarista e apresentou documentos
para fins de comprovação.

Em análise perfunctória, os documentos apresentados constituem-se em início de prova material para o período controvertido
indicado na inicial.

Devido a alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei nº 13.846, de 18.6.2019, que modificou os arts. 106
e § 3º e 55 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação da atividade do segurado especial passa a ser determinada por intermédio de
autodeclaração, corroborada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural e/ou consulta às
bases governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos arts. 47 e 54 da IN 77/2015-PRES/INSS, passando a ser
aplicadas para os benefício atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de justificação administrativa e as
declarações de testemunhas para corroborar o início de prova material.

De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir que toda e qualquer prova material detenha
eficácia probatória para os demais membros do mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua condição de
segurado especial no período.

Por fim, segundo o Ofício-Circular 46/DIRDEN/INSS, de 13.9.2019, a ratificação da autodeclaração do segurado especial será
admitida para os requerimentos administrativos de aposentadoria por idade híbrida, Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ou
aposentadoria por tempo de contribuição, devendo ser corroborado, no mínimo, por um instrumento ratificador (base
governamental ou documento) contemporâneo para cada período a ser analisado, observado o limite de eficácia temporal fixado em
metade da carência para cada documento apresentado, ou seja, para o benefício B41 cada documento autorizar o reconhecimento
de 7 anos e meio do período de carência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária a exigência de realização de prova oral, havendo
apenas a exigência de início de prova material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o julgamento somente mediante a corroboração da
prova material em audiência, fato é que essa nunca foi uma exigência legal.

Destarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes administrativas autorizam o reconhecimento do
tempo de serviço rural exclusivamente com base em declaração do segurado ratificada por prova material, dispensando-se a
produção de prova oral.

Diante deste novo marco regulatório, a produção da prova oral torna-se medida despicienda inclusive em sede judicial, devendo ser
autorizada somente após o esgotamento de produção documental e/ou pesquisa em bancos de dados disponíveis.

Destaco ainda que esse novo proceder administrativo, apto a ser adotado em sede judicial, vem ao encontro das soluções buscadas
para a realidade surgida pós pandemia. Ademais, tal entendimento foi reforçado pela NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/ 2020
– CLIPR/CLISC/CLIR, da Justiça Federal do Paraná.”

Do caso dos autos

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova material. Os documentos acostados enquadram-se
como início de prova material de tais fatos. São eles:

- Certidão de Casamento com a profissão de lavrador da do esposo da parte autora( Evento 9, PROCADM3, fl. 19).

- Ficha com contribuições sindicais efetuadas pela autora em 1978 ( Evento 9, PROCADM3, fl. 45)

- Certidão de nascimento de filha da autora, constando a profissão do esposo da autora como lavrador ( Evento 9, PROCADM3, fl.
47).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o período equivalente à carência do benefício,
consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe:
“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente
à carência do benefício”.

A declaração apresentada no Evento 19, DECL2 tem embasamento nos documentos acima mencionados.

As declarações apresentadas por 3 (três) pessoas (Evento 19, TESTEMUNHAS3) servem para fortalecer ainda mais o reconhecimento da
qualidade de segurado especial da parte autora durante o período alegado.

O INSS afirmou em contestação que o fato de o marido laborar em atividades urbanas com renda superior a 1 salário mínimo retira a
qualidade de segurada da parte autora pelo período requerido.

Em primeiro lugar, há de se destacar que há documento contemporâneo em nome da autora indicando o labor rural, não apenas
documentos em nome do marido.
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Ademais, o fato de um integrante do grupo familiar laborar em atividades urbanas não retira a qualidade de segurada especial de outro
integrante do família por si só.

Nesse sentido, verifico que o salário percebido pelo esposo da autora sempre foi próximo a 2 salários mínimos, o que não pode ser
considerado excessivo.

Em verdade, não há como se considerar que a quantia de 2 salários mínimos seja suficiente para tornar o labor da autora (devidamente
comprovado) como atividade recreativa. 

Quanto à idade mínima para o reconhecimento da qualidade de segurado, adoto o entendimento do STJ. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - TRABALHADOR RURAL - MENOR DE 14 ANOS - ART. 7º,
INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TRABALHO REALIZADO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR -
COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DO PAI DO AUTOR.

- Divergência jurisprudencial demonstrada. Entendimento do artigo 255 e parágrafos, do Regimento Interno desta Corte.

- A norma constitucional insculpida no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, tem caráter protecionista, visando coibir o
trabalho infantil, não podendo servir, porém, de restrição aos direitos do trabalhador no que concerne à contagem de tempo de
serviço para fins previdenciários. Tendo sido o trabalho realizado pelo menor a partir de 12 anos de idade, há que se reconhecer o
período comprovado para fins de aposentadoria.

- É entendimento firmado neste Tribunal que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas
através de documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e filhos no trabalho rural.

- Recurso do segurado, conhecido e provido.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL - REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - DOCUMENTOS EM NOME DO PAI DO SEGURADO.

- É entendimento firmado neste Tribunal que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas
através de documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e filhos no trabalho rural.

- Em consonância com o art. 143, inciso II, da Lei 8.213/91, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, a comprovação
do período de carência não representa óbice para a concessão do benefício previdenciário.

- Precedentes deste Corte.

- Recurso do INSS conhecido, mas desprovido.

(REsp 541.103/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2004, DJ 01/07/2004, p. 260)

Sendo assim, reconheço o labor rural trabalhado entre 07/04/1970 a 31/07/1988.

O referido tempo, somado ao tempo já reconhecido pelo INSS, ultrapassa o total exigido para a fruição do benefício perquirido.

Por fim, verifico que a parte autora abandonou o requerimento formulado em 03/07/2018, conforme se verifica do  Evento 9, PROCADM3,
fl. 100/123, deixando de apresentar documento essencial à análise do requerimento promovido.

Sendo assim, há de se fixar a DIB do benefício no ajuizamento da presente ação (07/07/2020).

Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a
implantar o benefício de aposentadoria por idade (híbrida), averbando os períodos 07/04/1970 a 31/07/1988 ao período de contribuição já
reconhecido, com DIB em 07/07/2020 e DIP na presente data.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

5004047-65.2020.4.02.5002 500001589240 .V4 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 280



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 154/505

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001589240v4 e do código CRC ecbc90b5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000697-63.2020.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: EVA GOMES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "implantar,
em favor da parte autora, a aposentadoria por idade rural (Lei n. 8.213/91, art. 48, §§ 1º e 2º) requerida, previamente, sob NB
164.106.490-8, com Data de Início de Benefício (DIB) fixada em 06/10/2014 (data de entrada do requerimento – DER)".

Em suas razões recursais (Evento 60), alega, em síntese, (i) que não há início de prova material apta a embasar o
pleito autoral de concessão de aposentadoria por idade de segurado especial, considerado o art. 106, da Lei nº 8.213/91; (ii) que não
restou demonstrado o exercício de atividade rural como segurado especial durante tempo suficiente para concessão do benefício,
conforme art. 25, II, da Lei nº 8.213/91; (iii) que da relação de documentos apresentados pela parte autora, depreende-se a ausência
de prova documental relativo a todo o período de carência exigido em lei para a percepção do benefício buscado; e (iv) que a autora
trabalhou como segurado empregado, não se enquadrando na categoria rural.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 65). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).
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A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).
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Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do empregado rural

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de empregado(a) rural não impede que
ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão
do art. 48, §1°, da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com que a aposentadoria pleiteada  tenha
natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade
etário a ser preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem), devendo, portanto,
comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade rural.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 04/10/1959, cumpriu o requisito etário em 04/10/2014, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Dispensado o relatório (art. 1º da Lei n. 10.259/2001 combinado com o art. 38 da Lei n. 9.099/1995).

EVA GOMES DA SILVA, com 62 anos, nesta data, postula a condenação do INSS na obrigação de conceder-lhe, com o pagamento dos
atrasados, a aposentadoria por idade prevista no art. 48, caput e §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91, dirigida exclusivamente ao trabalhador
rural empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial tratados, respectivamente, na alínea a do inciso I, na
alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11, do mesmo diploma.

Inicialmente, pronuncio a prescrição da pretensão de receber as prestações que, se devidas pela autarquia ré, venceram antes de
09/03/2015, isto é, anteriormente ao qüinqüênio que precedeu ao ajuizamento desta ação (Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único).

A aposentadoria por idade do trabalhador rural pressupõe que tenham sido reunidos, até a DER, estes requisitos:
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1º) a idade mínima de 60 anos, para homem, ou 55 anos, para mulher (Lei n. 8.213/91, art. 48, § 1º);

2º) o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por, no mínimo, 180 (cento e oitenta) meses, ou, para o segurado
inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, pelo prazo previsto no artigo 142 do mesmo diploma (Lei n. 8.213/91, arts.
25, II, 48, § 2º, e 143), dentro do período imediatamente anterior à data de entrada do requerimento ou àquela em que alcançada a idade
mínima (Lei n. 8.213/91, arts. 39, I; 48, § 2º; 55, § 3º; e 143).

Colheram-se, em audiência, os depoimentos da parte autora e de testemunhas, cujo teor foi registrado integralmente em meio audiovisual,
está à disposição das partes e é referido, apenas na essência (art. 36 da Lei n. 9.099/95), a seguir.

Acolho, neste ponto, o entendimento constante do Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF),
segundo o qual "não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo, para apreciação de recurso, de audiência gravada
por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal".

Passo ao exame do caso concreto.

A autora nasceu em 04/10/1959 e, por efeito, em 04/10/2014, isto é, anteriormente à DER (06/10/2014), alcançara a idade mínima de 55
anos que se lhe exige para fins de obtenção de aposentadoria por idade do trabalhador rural.

A comprovação do exercício da atividade rural, por tempo equivalente à carência, faz-se por prova documental plena ou, pelo menos, por
um “início razoável de prova material” (LBPS, art. 55, § 3º), contemporâneo (TNU, enunciado de súmula n. 34), não se admitindo prova
exclusivamente testemunhal (STJ, enunciado de súmula n. 149).

Entretanto, “é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em
convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório” (STJ, enunciado de súmula n. 577).

Há, neste caso, começo de prova material contemporâneo ao período em que deve ser provado o exercício do labor campesino,
substanciado nas diversas anotações de trabalho rural constantes da carteira profissional da autora (evento 1, anexo 1, pp. 11 e seguintes),
que perfazem 9 meses de labor campesino, até a DER.

Resta saber se, para além dessas 9 contribuições rurais consignadas formalmente, a autora conta com outros períodos de atividade rural a
serem computados para fins de carência, de modo a contar com pelo menos 180 meses de atividade rural exercida no período
imediatamente anterior ao mês em que requereu o benefício ou em que alcançou a idade mínima.

A resposta é, à luz do que há neste álbum processual, afirmativa.

E assim é porque, com amparo no art. 143 da Lei n. 8.213/91 (veiculador de regra temporária cuja eficácia foi prorrogada pelos arts. 2º e
3º, inciso I, da Lei n. 11.718/2008), a atividade rural comprovadamente exercida até 31 de dezembro de 2010 pode ser computada para fins
de aposentadoria por idade rural, independentemente do pagamento das respectivas contribuções previdenciárias.

Tal regra transitória se dirige, notadamente, àquele que presta serviços rurais a diversos tomadores de serviços, em condições que não
caracterizem o trabalhador como empregado (para este, a regra seria ociosa, pois o pagamento de contribuição é presumido – Lei n.
8.212/91, art. 33, § 5º) ou segurado especial (para este, também, a regra não faz sentido, porque o pagamento de contribuição
previdenciária incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção – Lei n. 8.212/91, art. 25).

Neste caso, segundo os informes colhidos da prova testemunhal, a autora – nos intervalos daqueles períodos não consignados em sua
carteira profissional – se enquadrou nessa categoria de trabalhador autônomo – prestador de serviços eventuais a uns e outros tomadores
de serviços – beneficiário da regra transitória do art. 143 da Lei n. 8.213/91.

E, nos períodos em que assim se enquadrou, a requerente continuou exercendo o labor campesino (tal como fizera nos períodos
consignados formalmente), fazendo-o por tempo muito superior aos 180 meses necessários para a fruição da aposentadoria por idade
rural.

Tal conclusão é alcançada a partir dos informes colhidos das testemunhas Benício dos Santos e Adelaide Ribeiro dos Santos, que
referiram, com segurança, trabalho rural prestado pela requerente a "Zeca Davi", no lugar denominado Juerana (município de
Sooretama/ES), por uns 5 anos; e a Valter Pinto, no lugar chamado "Patioba" (Sooretama/ES), por 10 anos, aproximadamente.

Tais informes, aliados à circunstância de que a requerente nunca exerceu, formalmente, labor não rural, emprestam força ao início de
prova material existente, em ordem a comprovar que a requerente, na DER, além de já contar com a idade mínima (55 anos), já se dedicara
ao trabalho no campo, habitualmente, por tempo superior aos 180 meses que lhe são exigidos.

Nessa ordem de idéias, outra conclusão não há senão a de que a autora reunia, na data de entrada do requerimento, a idade e a carência,
fazendo jus, portanto, à implantação da aposentadoria por idade de trabalhador rural prevista nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/91.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pleito pugnado em juízo.

III. Dispositivo

Do exposto:

1. pronuncio a prescrição da pretensão de receber as prestações vencidas antes de 09/03/2015, nos termos do art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil;

5000697-63.2020.4.02.5004 500001580540 .V5 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 281



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 159/505

2. com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, acolho o pedido de condenação
do INSS em obrigação de:

2.1. implantar, em favor da parte autora, a aposentadoria por idade rural (Lei n. 8.213/91, art. 48, §§ 1º e 2º) requerida, previamente, sob
NB 164.106.490-8, com Data de Início de Benefício (DIB) fixada em 06/10/2014 (data de entrata do requerimento – DER);

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001580540v5 e do código CRC 3d65e3ae. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021760-56.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: USANA MARIA DE OLIVEIRA CEZATE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
"conceder à autora a aposentadoria por idade NB 41/174.754.947-5, com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo, em 02/05/2018".

Em suas razões recursais (evento 27), alega, em síntese,  que (i) a sentença deve ser reformada também no que tange à
multa fixada, pois o  Juízo antecipou os efeitos da tutela para determinar ao INSS o restabelecimento do benefício, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de multa de 50,00 reais por dia de atraso; (ii) em primeiro lugar, salta aos olhos a ausência de razoabilidade
na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a
obrigação de fazer espontaneamente; (iii) a cominação de multa no corpo da sentença conduz à presunção de que a autarquia,
ordinariamente, resiste ao cumprimento de decisões judiciais; (iv) por ser ente da Administração Pública, tem como dever atender
as determinações do Poder Judiciário, o fazendo, entretanto, dentro das limitações materiais e orçamentárias a ela impostas, o que
deve ser considerado pelo juiz ao fixar prazos para atendimento; (v) a autarquia previdência convive com a falta de recursos
materiais e humanos para um procedimento mais célere; (vi) apenas nas hipóteses excepcionais de resistência comprovada é que
seria cabível a fixação da multa diária; (vii) a imposição do pagamento da astreinte exige uma situação em que fique comprovada a
má-fé, o que não costumar ser o caso da Administração Pública; (viii) dessa forma, a supremacia do interesse público será violada
caso seja mantida a sentença nesse capítulo, eis que a multa, eventualmente exigida, será paga com recursos advindos dos
contribuintes; e (ix) deve ser reforma a sentença no sentido de afastar a multa cominada, eis que, como demonstrado, não houve
resistência da autarquia que justifique sua fixação, ou, assim não entendendo, a redução da diária com a fixação de um limite dentro
da razoabilidade.

Contrarrazões (evento 33).

VOTO

O art. 537 do CPC estabelece que “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como
meio coercitivo a evitar a inércia por parte da Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada
pela parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se razoabilidade no valor da multa diária cominada pela sentença, uma vez que
corresponde a menos de 10% do valor médio de um benefício previdenciário.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001563934v6 e do código CRC a179d7ea. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007435-76.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: SEBASTIAO HENRIQUE SALINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "condenar
o réu a conceder à autora a aposentadoria por idade NB 41/176.303.782-4 com efeitos retroativos à data de entrada do
requerimento administrativo".

Em suas razões recursais (Evento 39), alega, em síntese, (i) que o trabalho de natureza urbana exercido pela esposa do
autor afasta a qualidade de segurado especial dele; e (ii) que o salário recebido pela esposa do autor supera o valor recebido pela
maioria da população, beirando dois salários mínimos mensais, tornando o trabalho do recorrido prescindível para o sustento da
família.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 42). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).
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A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
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últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Pois bem.

Conforme se depreende do recurso da parte ré, sua impugnação limita-se à possibilidade da atividade laborativa de
natureza urbana exercida por IRANI MEDEIROS PEREIRA, esposa do autor, afastar a qualidade de segurado especial dele.

Sobre o tema, o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural não serve para descaracterizar
automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do
art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015), não
sendo essa a hipótese dos autos, haja vista que o próprio INSS afirmou em seu recurso que a renda da esposa do autor "beirava"
dois salários mínimos.

Ademais, na certidão de casamento de Evento 1, CERTCAS9, consta a averbação da Sentença datada de 26/04/2005
que decretou o divórcio do casal.

Com efeito, não merece acolhimento a tese aventada pelo INSS em seu recurso, devendo a Sentença ser mantida sem
retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001590012v5 e do código CRC f5d103e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005737-32.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE BASILIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 17), alega, em síntese, (i) que nasceu e sempre viveu em localidade rural exercendo
a atividade de lavrador; e (ii) que sua esposa é aposentada como trabalhadora rural.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 24). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da aposentadoria por idade rural, no valor de 1
(um) salário mínimo, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural é
o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido,
sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento o segurado não
esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n.
8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende
àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
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auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que os depoimentos e informações
tomados na via administrativa apontam para a ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário
afirmar  que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto probatório
produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do
processo jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS
judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 15/01/1959, cumpriu o requisito etário em 15/01/2019, devendo comprovar o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora apresentou, nos autos,
dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Identidade sindical (rural) com filiação em 08/07/2010 (Evento 1, PROCADM4, fl. 4);

(ii) Certidão de casamento contraído em 13/11/1978. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM4, fl. 7);

(iii) Declaração de exercício de atividade rural emitida por sindicato em 24/01/2019 (Evento 1, PROCADM4, fls.
8/10);

(iv) Declaração particular emitida por DUZOLINA AMBROZINI FIM em 19/02/2013 (Evento 1, PROCADM4, fl.
15);

(v) Contrato de parceria agrícola firmado com ZACHARIAS FIM em 21/07/2008 constando reconhecimento de firma
contemporâneo à assinatura. O instrumento contratual foi rescindido em 04/12/2010 (Evento 1, PROCADM4, fls. 16/17);

(vi) Contrato de parceria agrícola firmado com AMÉRICO BOURGUIGNON MARCARELO em 16/12/2011, com
validade até 31/11/2014 constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura  (Evento 1, PROCADM4, fls. 21/22);

(vii) Contrato de parceria agrícola firmado com CLEONIR BOURGUIGNON MARCARELO em 31/10/2018, com
término em 31/12/2021 constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura  (Evento 1, PROCADM4, fls. 23/24);

(viii) Declaração particular emitida por FRANCISCO BARBOSA em 08/01/2019 (Evento 1, PROCADM4, fl. 25);

(ix) Declaração particular emitida por JOSÉ EDIR COGO em 07/01/2019 (Evento 1, PROCADM4, fl. 26);

(x) Receita de defensivo agrícola adquirido pelo autor em 03/05/2012 (Evento 1, PROCADM4, fl. 44); e

(xi) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 6, DECL2).

Pois bem.
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Sobre a documentação apresentada, cabe mencionar que as declarações de terceiros não guardam contemporaneidade
com os fatos declarados nos referidos documentos, revelando-se, portanto, extemporâneas e ineficazes a fim de serem computadas
para efeito de início de prova material. Além disso, as declarações particulares equivalem a meros depoimentos reduzidos a termo,
cuja eficácia probatória é inferior à da prova testemunhal, por terem sido confeccionadas unilateralmente, sem o crivo do
contraditório judicial.

Na mesma direção, as cláusulas nos contratos que registram "tempo verbal" também não podem ser aproveitadas, por
se apresentaram, também, extemporâneas.

Os demais documentos, contudo, suprem a exigência legal de início de prova material (Art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91).

A parte autora, em sua autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 6, DECL2), afirma que exerceu o labor
campesino nos seguintes períodos:

PERÍODO CONDIÇÃO
DE 15/08/1997 A 14/11/2001 Parceiro em regime de economia familiar
DE 15/11/2001 A 04/12/2010 Parceiro em regime de economia familiar
DE 05/12/2010 A 30/11/2014 Parceiro em regime de economia familiar
DE 01/12/2014 A 15/10/2020 Parceiro em regime de economia familiar

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais. Porém, não é essa a hipótese dos autos, haja vista que o início de prova material apresentado
não se reveste da robustez necessária a comprovar todo o período de labor campesino que a parte autora pleiteia ver reconhecido.

Isso porque para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, que deve ser contemporâneo
à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

Assim, concluo ser imprescindível, no presente caso, a realização de audiência, onde deve ser tomado o depoimento
pessoal da parte autora, bem como das testemunhas, a fim de se oportunizar que o autor comprove o aduzido tempo de atividade
rural declarado.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para  anular sentença, determinando o retorno dos autos ao
Juízo de origem, para que seja conferida a oportunidade de realização de audiência, nos termos da fundamentação. Sem custas e
condenação em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001574343v9 e do código CRC 8930b420. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002379-56.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIANE RIBEIRO REPEKER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão
inicial.

Em suas razões recursais (evento 18), alega, em síntese,  que (i) ingressou no RGPS em 04/11/1985, tendo iniciado o
seu trabalho no município de São Mateus/ES, no período 04/11/1985 a 31/12/1990, perfazendo 5 ano(s), 1 mes(es) 27 dia(s); (ii) o
CNIS  (evento 1/EXTR6) possui a devida comprovação de rendimentos recebidos e contribuição paga para o INSS, até
outubro/2015; (iii) a ficha financeira emitida pelo município de São Mateus/ES, em 17/12/2015, informa todas as remunerações e
descontos do INSS; (iv) as remunerações e contribuições de janeiro/2001 a outubro/2015, perfazendo 13 (treze) anos e 10 (dez)
meses de trabalho e contribuição; (v) a certidão de tempo de contribuição (evento 1/COMP14) informa o período trabalhado por ela
em regime próprio, porém vertido para o RPGS, de 08/11/1999 a 01/09/2005, que perfaz aproximadamente 06 (seis) anos de
trabalho, que somados ao restante do período laborado no município anteriormente, perfaz 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de
contribuição e trabalho, ou seja, mais de 15 (quinze) anos necessários para concessão do benefício previdenciário; (vi) conforme se
depreende da certidão de tempo de contribuição anexa aos autos, o período foi averbado junto ao INSS, sem nunca ter sido utilizado
para fins de aposentadoria no regime próprio; (vii) o relatório anual de informações sociais (evento 1/EXTR18) informa e
comprova o período trabalhado de 04/11/1985 a 31/12/1990; (viii) o  relatório anual de informações sociais (evento
1/EXTR18) informa e comprova o período trabalhado de janeiro/2000 a janeiro/2001; (ix) a declaração emitida pelo município
(evento 1/DECL19) atesta o último dia de trabalho em 21/10/2015; (x)  o extrato previdenciário de resumo de documentos para
cálculo emitido pelo próprio INSS (evento 8/PROCADM5) comprova sem muito esforço que  perfaz mais 15 (quinze) anos de
contruição no período de 08/11/1999 a 31/10/2015; (xi) no caso em tela, mesmo havendo alguma irregularidade na CTC
apresentada, esta é sanada com os demais documentos, devendo ser considerada que é devida a averbação do período no RPGS,
podendo o período ser computado para fins de carência e tempo de contribuição normalmente.

Contrarrazões (evento 22).

VOTO

A autora ajuizou esta ação, em 3/9/2020, objetivando a concessão de aposentadoria por idade (NB 1931426330) desde
a DER em 9/7/2019, com o cômputo do período em que recebeu auxílio-doença de 31/10/2015 a 1/7/2019. Afirma também que faz
jus ao cômputo dos seguintes períodos contributivos: 4/11/1985 a 31/12/1990 (vínculo de trabalho  com o município de São
Mateus/ES), 1/11/1993 a 30/11/1993 (contribuinte individual), 1/3/1999 a 31/12/2012 (vínculo de trabalho  com o município de São
Mateus/ES), 1/1/2013 a 31/10/2015 (Fundo Municipal de Assistência Social) e 31/10/2015 a 5/7/2019 (auxílio-doença).

Com a inicial, ela apresentou extrato do CNIS demontrando os seguintes registros averbados: de 4/11/1985 a
31/12/1990 (vínculo com o município de São Mateus/ES); de 1/11/1993 a 30/11/1993 (autônoma/contribuinte individual); de
1/3/1999 a 5/2000 (vínculo de trabalho  com o município de São Mateus/ES);  e de 8/11/1999 a 9/2019 (vínculo de trabalho com o
Fundo Municipal de Assistência Social).

Consta que requereu a aposentadoria em 9/7/2019 (evento 1/PADM9), quando já contava com 61 anos de idade
(requisito etário preenchido). 

A respeito dos vínculos anotados no CNIS de evento 1 (EXTR6), nota-se que contava com o seguinte tempo de
contribuição em 9/7/2019:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
04/11/1985 31/12/1990                   1.884            1,00             1.884      5     1   29
01/11/1993 30/11/1993                       30            1,00                  30     -     -    30
01/03/1999 09/07/2019                   7.436            1,00             7.436    20     4   14

         
 Total:             9.350    25     7   12

Como se observa, a autora, na DER, alcançou mais de 15 anos de tempo contributivo suficiente para obtenção de
aposentadoria por idade.

5002379-56.2020.4.02.5003 500001564502 .V37 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 285



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 169/505

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram como tempo de contribuição aquele em
que houve o recebimento de benefício por incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado
nos autos, inexistindo óbice ao reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia que "o tempo de gozo de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a
previdência social".

O STF, no ARE-AgR 746835, DJ 19/8/2014, assim se manifestou:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de
gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº
583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez,
os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A
Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e
não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS,
Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de
8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.

O STJ, no julgamento do RE nº 1.298.832, vinculado ao tema da 1.125, em 25/02/2021, reconheceu a repercussão
geral e firmou a seguinte tese, com reafirmação da jurisprudência: “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período
no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa”.

No caso, a autora recebeu auxílio-doença de 31/5/2015 a 5/7/2019 e consta, no CNIS, vínculo empregatício registrado
de 8/11/1999 a 9/2019, ou seja, o período em gozo do benefício por incapacidade esteve intercalado com atividade contributiva.

Registre-se que consta, no CNIS, que o vínculo empregatício de 8/11/1999 a 9/2019 está marcado com o indicador
"PEXT" (vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação). Porém, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, da
Lei n. 8.212/1991, a empresa é obrigada a “arrecadar as contribuições dos segurados empregados (…), descontando-as da
respectiva remuneração“. Ou seja, ainda que o ente municipal não tenha efetuado as contribuições no momento oportuno, isso não
pode prejudicar o segurado empregado, e, para garantir o seu direito nesses casos, basta que reúna provas para demonstrar a
existência do vínculo empregatício.

Nesses termos, deve ser reformada a sentença para conceder aposentadoria por idade à autora desde a DER.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para conceder APOSENTADORIA POR
IDADE desde a DER em 9/7/2019. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ,
Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data
em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de
mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até
8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento
da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001564502v37 e do código CRC aed18dda. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003897-84.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 39), alega, em síntese, (i) que restou comprovado nos autos, que laborou grande
parte vida no campo como trabalhador braçal e campeiro; (ii) que a Sentença deixou de reconhecer o período rural compreendido
entre 17 de novembro de 1991 a 31 de dezembro de 1994; e (iii) que no período de 17 de novembro de 1991 a 31 de dezembro de
1994 trabalhou na propriedade rural do Sr. Eurico Moreira de Faria, como campeiro (sem carteira assinada) e de 01 de janeiro de
1995 a 13 de julho de 2000 continuou como campeiro, na mesma propriedade rural do Sr. Eurico Moreira de Faria, conforme
anotação na CTPS e no CNIS.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 42). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991),
observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991.
A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado
completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula
44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou a possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar
a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação por idade híbrida contemplando os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei
11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de
que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o
sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ 24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando
foram firmados os seguintes entendimentos:  (a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do
art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é
irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do
requisito etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007,
que tratava da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:
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O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da
carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições,
nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 
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O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Do caso concreto
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No caso, a parte autora, nascida em 27/04/1955, cumpriu o requisito etário em 27/04/2020, devendo comprovar
180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Conforme se depreende do recurso da parte autora, a controvérsia limita-se ao aduzido trabalho rural (segurado
especial) de 17 de novembro de 1991 a 31 de dezembro de 1994.

Para demonstrar o exercício de atividade rural, durante o período alegado, consta nos autos a CTPS contendo as
seguintes anotações:

Período Empregador Cargo
DE 01/06/1991 A 16/11/1991 JOSÉ HERMÍNIO DA FONSECA TRABALHADOR BRAÇAL
DE 01/01/1995 A 13/07/2000 EURICO MOREIRA DE FARIA CAMPEIRO

Ainda, em audiência realizada em 01/07/2021, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e os depoimentos das
testemunhas.

Pois bem.

Diante dos documentos apresentados reputo satisfeito o requisito do início de prova material (art. 55, §3º, da Lei n.
8.213/91), na linha das Súmulas n. 6 e 14 da TNU. 

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo que restou devidamente comprovado o
trabalho rural da parte autora, em regime de economia familiar (segurado especial), no período de 17 de novembro de 1991 a 31 de
dezembro de 1994.

A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos apresentados nos termos da
Súmula 577/STJ.

Desse modo, a parte autora faz jus à averbação do tempo de trabalho rural (segurado especial) no período de 17 de
novembro de 1991 a 31 de dezembro de 1994.

Da aposentadoria por idade

O autor completou 65 anos de idade em 27/04/2020, ou seja, após 13/11/2019, data que entrou em vigor a EC
103/2019, motivo pelo qual precisa seguir as seguintes regras estabelecidas pela aludida Emenda Constitucional:

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis)
meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois)anos de idade.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

A parte autora, até a DER em 10/06/2020 (Evento 1, PADM12), conta com as seguintes contribuições previdenciárias:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 USINA SANTA MARIA LTDA 06/12/1978 10/03/1980 1.00 1 anos, 3 meses e 5

dias
16

2 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/09/1985 30/09/1985 1.00 0 anos, 1 meses e 0
dias

1

3 JOSE HERMINIO DA
FONSECA

01/06/1991 16/11/1991 1.00 0 anos, 5 meses e 16
dias

6

4 TRABALHADOR RURAL
(SEGURADO ESPECIAL) -
RECONHECIDO NO
PRESENTE ACÓRDÃO

17/11/1991 31/12/1994 1.00 3 anos, 1 meses e 14
dias

37

5 EURICO MOREIRA FARIA 01/01/1995 13/07/2000 1.00 5 anos, 6 meses e 13
dias

67

6 CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL

01/03/2007 31/03/2007 1.00 0 anos, 1 meses e 0
dias

1

7 SANTOS E PEDROSA LTDA 01/07/2008 30/12/2008 1.00 0 anos, 6 meses e 0
dias

6

8 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/02/2009 28/02/2009 1.00 0 anos, 1 meses e 0
dias

1

9 PILLARES BOM JESUS 01/06/2009 30/07/2009 1.00 0 anos, 2 meses e 0 2
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LOCADORA DE MAQUINAS
EIRELI

dias

10 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

10/08/2009 31/07/2010 1.00 0 anos, 11 meses e 21
dias

12

11 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/08/2010 30/09/2010 1.00 0 anos, 2 meses e 0
dias

2

12 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/11/2010 31/01/2011 1.00 0 anos, 3 meses e 0
dias

3

13 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/03/2011 31/05/2011 1.00 0 anos, 3 meses e 0
dias

3

14 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/07/2012 31/07/2012 1.00 0 anos, 1 meses e 0
dias

1

15 AGAPE CONSTRUTORA
LTDA

12/09/2012 30/12/2012 1.00 0 anos, 3 meses e 19
dias

4

16 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/06/2013 30/06/2013 1.00 0 anos, 1 meses e 0
dias

1

17 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

01/01/2014 11/02/2014 1.00 0 anos, 1 meses e 11
dias

2

18 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

12/02/2014 02/01/2017 1.00 2 anos, 10 meses e 21
dias

35

19 MUNICIPIO DE BOM JESUS
DO NORTE

03/01/2017 04/04/2017 1.00 0 anos, 3 meses e 2
dias

3

20 OPTAR ENGENHARIA -
EIRELI

28/01/2020 09/05/2020 1.00 0 anos, 3 meses e 12
dias

5

Como se observa, até 10/06/2020 (DER), a parte autora cumpriu o tempo mínimo de contribuição (15 anos), a
carência de 180 contribuições e a idade mínima (65 anos), fazendo jus à aposentadoria por idade híbrida desde a DER.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar (i) a averbação do tempo
de trabalho rural, em regime de economia familiar (segurado especial), de 17 de novembro de 1991 a 31 de dezembro de 1994; e
(ii) a concessão da aposentadoria por idade híbrida desde a DER em 10/06/2020. Considerando as decisões pertinentes exaradas
pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do
precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da
vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021
(EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for
recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001573381v12 e do código CRC 26553741. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006092-11.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MERCEDES DA PENHA GAVA RAMIRES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "a) conceder aposentadoria por idade à parte autora com DIB em 07.02.2019, atentando-se aos períodos contributivos
considerados no Evento 1, PROCADM6, página 26; b) pagar à parte autora as diferenças não adimplidas desde tal data,
devidamente acrescidas dos consectários de mora pertinentes, descontando-se, por sua vez, os valores já recebidos no bojo da
aposentadoria por idade atualmente vigente (NB 41/197.048.936-4, DIB 15.04.2020)".

Em suas razões recursais (evento 33), alega, em síntese,  que (i) a sentença concedeu a aposentadoria por idade à parte
autora com DIB em 07/02/2019 porque os períodos não aceitos no requerimento de 2018 foram todos homologados no
requerimento de 2020 (quando houve a concessão administrativa da aposentadoria por idade); (ii) no entanto, está devidamente
comprovado nos autos do processo que a autora só conseguiu completar os 15 anos de carência necessários à concessão do
benefício em 14/04/2020; (iii) isso significa que em 07/02/2019 a autora ainda não havia preenchido os requisitos mínimos
necessários à concessão do benefício pleiteado na inicial; e (iv) por essa razão, a sentença deverá ser reformada, porquanto viola
expressamente o inciso II do art. 25 da Lei n.º 8.213/1991.

Sem contrarrazões.

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando o reconhecimento, como tempo de contribuição/carência, dos períodos de
01/11/1976 a 01/08/1979, de 01/06/2006 a 30/04/2007 e de 01/02/2010 a 29/08/2018, bem como a concessão da aposentadoria por
idade desde a primeira DER em 29/08/2018.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus à aposentadoria por
idade desde 7/2/2019, sob a seguinte fundamentação:

(...)

Nestes autos, a parte autora busca a concessão do NB 41/184.423.450-6 (DER 29.08.2018), ao argumento de que já tinha alcançado as
180 (cento e oitenta) contribuições naquele momento.

Assevera que, em 2018, postulou a concessão do benefício de aposentadoria por idade supracitado, tendo sido negado pelo INSS,
principalmente porque não houve cômputo do período laborado junto à “Prefeitura Municipal de Santa Teresa” (01.11.1976 a 01.08.1979)
e dos lapsos de recolhimento como facultativa (06/2006 a 04/2007 e 02/2010 a 08/2018).

Aduz, ainda, que apresentou recurso administrativo em face da negativa, fazendo-o instruir com a documentação acerca da comprovação
da duração do vínculo com a “Prefeitura Municipal de Santa Teresa”.

No entanto, tendo em vista a demora na decisão do recurso – sequer efetivada até o manejo da ação –, ingressou com novo pedido de
aposentação em 15.04.2020, o qual foi concedido sob o NB 41/197.048.936-4, inclusive com aproveitamento dos períodos anteriormente
desconsiderados.

Postula, então, a concessão desde a primeira DER, com pagamento dos valores atrasados.

Pois bem.

Consoante se infere de análise do processo administrativo do primeiro requerimento de aposentadoria feito pela parte autora (Evento 1,
PROCADM5), naquela oportunidade, o pedido não foi instruído com nenhuma documentação acerca dos vínculos havidos pela parte.

A necessidade de averiguação da regularidade do vínculo havido com a “Prefeitura Municipal de Santa Teresa” – então anotado no CNIS
apenas com data de início – levou a APS a emitir carta de exigência à segurada, para fornecimento de documentos (página 2 do PA):
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A parte autora, porém, não atendeu a tal chamado no prazo concedido, o que implicou o indeferimento do benefício
em 13.11.2018 (páginas 16/17 do PA):

Em recurso apresentado em 07.02.2019, a parte autora afirmou que não recebera nenhuma correspondência acerca da exigência
supracitada, só tendo tomado ciência da negativa em 06.02.2019 (Evento 1, REC11).

Ocorre que a própria autora havia assinalado, quando do manejo do requerimento administrativo, que aceitava acompanhar seu pleito
por meio do “Meu INSS”, e-mail ou Central 135 (página 1 do PA):
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Ou seja, as comunicações referentes à sua postulação não seriam realizadas por meio de correspondência, mas, sim, deveriam ser
acompanhadas pela própria segurada.

Neste sentido, importante consignar que, quando do requerimento originário, a APS efetivamente não dispunha de elementos suficientes
para conceder o benefício autoral, tendo sido correta, por conseguinte, a negativa então ocorrida.

De todo modo, é forçoso ressaltar que, quando do manejo do recurso administrativo, em 07.02.2019, a parte autora apresentou à
autarquia todos os documentos necessários à regularização do vínculo com a “Prefeitura Municipal de Santa Teresa”, com consequente
aproveitamento dos períodos que haviam sido então desconsiderados (Evento 13, PROCADM9).

Foram justamente estes documentos que a parte posteriormente forneceu no requerimento administrativo de 2020, obtendo, então, sucesso
na concessão da aposentadoria (Evento 1, PROCADM6).

Neste cenário, apesar de não me parecer possível a concessão da aposentadoria desde a DER originária, entendo que a parte tem direito
à percepção do benefício desde 07.02.2019, primeiro momento em que apresentou à autarquia os documentos necessários e bastantes à
adequada instrução de seu pleito de aposentação – ressalta-se que, por conta do conhecido sucateamento da autarquia, tal análise recursal
ainda não foi realizada.

Destaque-se, apenas, que os valores devidos à título do novo benefício deverão ser devidamente compensados com aqueles pagos com
fulcro no NB atualmente vigente, ante a não cumulatividade das benesses.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito da postulação (art. 487, I,
CPC), apenas para, refutando expressamente os demais pleitos, condenar o INSS a:

a) conceder aposentadoria por idade à parte autora com DIB em 07.02.2019, atentando-se aos períodos contributivos considerados
no Evento 1, PROCADM6, página 26;

b) pagar à parte autora as diferenças não adimplidas desde tal data, devidamente acrescidas dos consectários de mora pertinentes,
descontando-se, por sua vez, os valores já recebidos no bojo da aposentadoria por idade atualmente vigente (NB 41/197.048.936-4, DIB
15.04.2020).

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. O
INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, inclusive
nem mesmo impugnou especificamente os fundamentos desta, que deve ser mantida  nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001568468v4 e do código CRC 4a5bda58. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006545-06.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA CÉLIA CAJUEIRO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
"conceder à autora a aposentadoria programada NB 41/197.933.321-9 com efeitos retroativos a 17/7/2020, data do requerimento
administrativo".

Em suas razões recursais (evento 14), alega, em síntese,  que (i) o  período urbano não foi utilizado na contagem do
tempo de serviço da parte autora, porque não consta da CTPS e/ou CNIS de modo regular e contemporâneo; (ii) o reconhecimento
de atividade urbana sem registro regular e contemporâneo na CTPS e/ou no CNIS depende da juntada de um início de prova
material, a ser corroborado por forte prova testemunhal quanto à realização da atividade, algo que pressupõe a apresentação de
requerimento de justificação administrativa; (iii) nos autos, não há qualquer elemento de prova material que indicie a existência da
atividade urbana pela parte autora no período indicado; (iv) ao contrário do que afirmou o julgador, há razão suficiente para que o
INSS não tenha considerado o vínculo anotado em CTPS; (v) com efeito, a anotação de data de saída não traz o carimbo da
empresa ou a identificação de quem foi o responsável pelo registro; (vi) chama à atenção o fato de que o vínculo, embora tenha se
estendido até 05/11/2012, não tenha qualquer informação constante no CNIS, sabendo-se que tal ocorrência é fato incomum,
justificando a suspeita quanto à existência e duração do vínculo; (vii) ademais, nota-se que a empresa, ainda ativa, possui dois
sócios, sendo um deles filho da autora; (viii) na esfera administrativa, o INSS requereu apresentação de início de prova material,
objetivando confirmar a validade do vínculo para efeitos previdenciários, mas não houve cumprimento de exigência, conforme
relatado em contestação, assim, deve ser afastado o pedido de contagem do período reclamado.

Contrarrazões de evento 18.

VOTO

A autora ajuizou esta ação, em 15/3/2021, objetivando a averbação dos vínculos de trabalho registrados em sua CTPS
e sem registro no CNIS: 15/1/997 a 8/9/1977, 1/12/1979 a 13/1/1981, 1/1/1982 a 10/2/1989, 24/4/1991 a 16/12/1994, 1/7/1997 a
5/11/2012 e 1/10/2013 a 3/4/2014, para fins de concessão de aposentadoria por idade desde 17/7/2020.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)

Comparando os períodos considerados pelo INSS com aqueles indicados pela autora, infere-se controvérsia relativa à averbação dos
seguintes períodos de contribuição:

16/01/1977 a 08/09/1977

02/12/1979 a 13/01/1981

01/01/1982 a 10/02/1989

24/04/1991 a 16/12/1994

01/07/1997 a 05/11/2012

A autora já havia exibido no processo administrativo CTPS emitida em 27/1/1977 contendo anotações de contratos de trabalho em todos os
períodos indicados (evento 7_PROCADM2, fls. 9-12). As anotações estão inseridas em ordem cronológica e não há indícios de rasuras.

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros meios de prova. O vínculo de emprego
alegado está anotado na CTPS do autor. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar
quanto à expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por
si mesma para o propósito de evidenciar tempo de serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal
enuncia que “Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do
Trabalho também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção juris et
de jure, mas apenas juris tantum”.
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Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário. Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo
de emprego no CNIS não serve como prova absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é comum o empregador se
omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da existência do vínculo de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É princípio geral de direto que a boa-fé se
presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris
tantum.

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

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
(art. 30, I, Lei nº 8.212/91). A omissão ou atraso da empresa em cumprir essa obrigação não pode prejudicar o segurado empregado, uma
vez que este não tem nenhuma responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Por isso, a falta ou atraso do recolhimento das
contribuições do segurado empregado não impede o reconhecimento do tempo de contribuição correlato. Cabe à Receita Federal fiscalizar
a empresa e cobrar eventual dívida pelos meios adequados.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento contém algum defeito formal. Esse
entendimento está consolidado na Súmula nº 75 da Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade,
formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas faltantes, anotações fora de ordem
cronológica, identificação de período de trabalho anterior à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições
sindicais ou alterações de salário, principalmente se tais ausências se derem apenas no período controverso.

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

A autora tem direito à averbação do tempo de contribuição correspondente aos períodos de 16/1/1977 a 8/9/1977, 2/12/1979 a 13/1/1981,
1º/1/1982 a 10/2/1989, 24/4/1991 a 16/12/1994 e 1º/7/1997 a 5/11/2012 para todos os fins previdenciários, inclusive carência.

(...)

A anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção relativa, não sendo necessária a comprovação do
pagamento das contribuições previdenciárias por parte do empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência de uma
obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei 8.212/1991, até porque cabe ao INSS a
fiscalização de tais exações, possuindo, de toda forma, meios próprios para obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de
cobrança. 

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta
defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo
de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS).

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0500540-27.2017.4.05.8307, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 240, em 26/3/2021, fixou  a seguinte tese: "(i) É extemporânea a anotação de vínculo empregatício em CTPS,
realizada voluntariamente pelo empregador após o término do contrato de trabalho; (ii) Essa anotação, de sacompanhada de
outros elementos materiais de prova a corroborá-la, não serve como início de prova material para fins previdenciários".

Cumpre registrar também o seguinte julgado da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE URBANA. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE REGISTRO NO CNIS. 1. As anotações em CTPS presumem-se verdadeiras, salvo prova de
fraude. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum. 2. Ao recusar
validade à anotação na CTPS por falta de confirmação no CNIS, o INSS presume a má-fé do segurado, atribuindo-lhe suspeita de ter
fraudado o documento. A jurisprudência repudia a mera suspeita de fraude. Além disso, a presunção de boa-fé é princípio geral do direito.
3. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à expectativa de aposentadoria,
não tem obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de comprovar
tempo de serviço. 4. A ausência de registro no CNIS não perfaz prova cabal da falsidade da anotação de vínculo de emprego na CTPS. É
máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade, sem respeitar os direitos trabalhistas dos empregados, os quais nem
por isso ficam com o vínculo de filiação previdenciária descaracterizado. O segurado não pode ser prejudicado pelo descumprimento do
dever formal a cargo do empregador. 5. É notória a deficiência da base de dados consolidada no Cadastro Nacional de Informações
Sociais. O CNIS é criação recente, razão pela qual não congloba eficientemente a integralidade de informações relativas aos vínculos de
filiação previdenciária, sobretudo quanto às relações de emprego muito antigas. A ausência de informação no CNIS sobre determinado
vínculo de emprego não é garantia de que a respectiva anotação de vínculo de emprego em CTPS é fraudulenta. 6. Existem situações
excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos intrínsecos ao próprio documento: por exemplo, quando a
anotação do vínculo de emprego contém rasuras ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos, ou, ainda,
quando há indícios materiais sérios de contrafação. Se o INSS não apontar objetivamente nenhum defeito que comprometa a fidedignidade
da CTPS, prevalece a sua presunção relativa de veracidade. 7. Uniformizado o entendimento de que a CTPS em relação à qual não se
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aponta qualquer defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente
de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não seja confirmada no CNIS. 8. Incidente
improvido” (Incidente de Uniformização nº 0026256-69.2006.4.01.3600, rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, j. 16/08/2012)

No caso, verifica-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto, válidas as informações ali consignadas.
Quanto às datas, são de fácil percepção os registros dos vínculos empregatícios registrados.

Dessa forma, devem ser averbados os períodos em questão como tempo contributivo e para fins de carência. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001564485v12 e do código CRC 387dfaa2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003069-85.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela autora como pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, para "condenar o réu a conceder à parte autora a partir do requerimento administrativo em 24/08/2020 (Evento
1, INDEFERIMENTO8), mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de reabilitação, caso o autor seja
considerado elegível, ou até a sua recuperação, bem como para condenar ao pagamento das parcelas retroativas".

Em suas razões recursais (evento 40), a parte autora alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para fixar a
DIB em 15/7/2020, considerando que receceu auxílio-doença de 7/10/2017 a 15/7/2020, não havendo recuperação desde então.

O INSS, em suas razões de evento 41, alega, em resumo, que a sentença impugnada merece reforma, eis que contraria
o entendimento exarado pela TNU no julgamento do Tema 177, no qual (i) restou definido que a decisão judicial somente
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação, e (ii)
ficou ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Contrarrazões da autora de evento 46.

Sem contrarrazões do INSS. 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).
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A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 12/11/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença "desde o primeiro requerimento"
(consta no evento 1 que o requerimento ocorreu em 24/8/2020) e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença de 7/10/2017 a 15/7/2020 (evento 1/CNIS9).
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A sentença determinou o pagamento de auxílio-doença desde 24/8/2020 (DER), sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação do réu à (a) concessão de auxílio-doença, (b) conversão do benefício em
aposentadoria por invalidez, (c) majoração da aposentadoria em 25% em razão da necessidade de assistência permanente de
terceiros, (d) pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas, e (e) compensação dos danos morais narrados na inicial.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9099/95), passo a decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que houve prévio requerimento administrativo.

O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A parte autora recebeu benefício por incapacidade no período de 07/10/2017 a 15/07/2020 (Evento 1, CNIS9).

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do Evento 23, LAUDO1, diagnosticou que a autora apresenta sequela de
fratura em fêmur esquerdo, decorrente de acidente de moto ocorrido em 07/10/2017. Afirma que há incapacidade parcial e permanente,
pois com a sobrecarga e o esforço físico exigido em sua atividade, pode haver piora da lesão. Atesta que há limitação funcional e sugere
troca de função laboral, pois pode realizar atividade sem esforço em membros inferiores. Não há necessidade de assistência permanente de
terceiros.

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 07/10/2017.

Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e cumprimento da carência necessária para a concessão do
benefício.

Qualidade de segurado devidamente comprovada, tendo em vista que a autora já recebia o benefício por incapacidade no período
de 07/10/2017 a 15/07/2020 (Evento 1, CNIS9).

Quanto à possibilidade do exercício de outras atividades, torna-se necessário avaliar as condições pessoais do segurado, como idade, nível
social e educacional para verificar a real capacidade para realização de atividades laborais.

Assim, considerando as condições pessoais da parte autora, a prova dos autos e, ainda, o teor do laudo pericial, constato, na hipótese dos
autos, a existência de possibilidade de recuperação ou reabilitação da parte autora, razões pelas quais faz jus à concessão do auxílio
doença, não tendo direito à aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Os requisitos para a aposentadoria por invalidez não foram preenchidos pelo fato de ter sido constatada incapacidade temporária ou
parcial.

Conforme se verifica no laudo pericial, a incapacidade da parte autora é definitiva para sua atividade laborativa. Portanto, deixo de fixar
a Data de Cessação do Benefício (DCB), devendo o auxílio-doença ser mantido nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, com redação dada
pela Lei 13.457/2017:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o
desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por
invalidez. (destaquei).

Vale esclarecer que o INSS somente poderá cessar o benefício de auxílio doença caso a parte autora seja reabilitada para o exercício de
outra atividade laborativa ou se readquirir a capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual.

Quanto à elegibilidade para a reabilitação, cabe ao INSS a verificação do cumprimento dos requisitos necessários para o procedimento,
sendo certo que, caso entenda pela inelegibilidade, não será possível a cessação do benefício de auxílio doença, uma vez que o perito
judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente., de modo que seria então o caso de concessão de aposentadoria
por invalidez.

Considerando que não houve apresentação de prorrogação do benefício cessado em 15/07/2020 (Evento 1, CNIS9), somente há como
conceder o auxílio doença na data do novo requerimento administrativo, em 24/08/2020 (Evento 1, INDEFERIMENTO8).

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a majoração em questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.
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Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que a postura administrativa do réu tenha
configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória,
não demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, especificamente para condenar o réu a conceder à parte autora a partir do requerimento administrativo em 24/08/2020
(Evento 1, INDEFERIMENTO8), mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de reabilitação, caso o autor seja
considerado elegível, ou até a sua recuperação, bem como para condenar ao pagamento das parcelas retroativas.

(...)

Pela leitura da perícia judicial (evento 23),  elaborada em 27/3/2021, concluiu que o(a) autor(a), por
ser  portador(a) de sequela de fratura em fêmur esquerdo, ocorrida em 7/10/2017 (acidente de moto),  estava incapacitado(a) para o
trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do
último trabalho ou atividade habitual, principalmente com a sobrecarga e o esforço fisico exigido em sua atividade, podendo haver
piora da lesão; (ii) a incapacidade seria total e definitiva para a atividade habitual; e (iii) a incapacidade é manifestada desde a
data do acidente.

Como se observa, segundo a perícia judicial, a incapacidade laborativa sobreveio desde o acidente de moto em
7/10/2017. Considerando que a autora recebeu auxílio-doença de 7/10/2017 a 15/7/2020, pode-se afirmar que, na data da cessação
do benefício, ela ainda estava impossibilitada a retornar ao labor habitual. Todavia, não consta, nos autos, pedido de prorrogação do
benefício, havendo tão-somente prova de pedido de concessão de auxílio-doença em 24/8/2020, sendo essa a DIB a ser fixada. 

A respeito do recurso do INSS, a reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária foi objeto de
análise pela TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), que firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável
a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa
da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença desde a cessação indevida,
devendo ela ser encaminhada ao processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do
processo, estando o resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Dessa forma, deve ser adequada a sentença nessa parte. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para determinar o
entendimento da TNU no julgamento do Tema 177. Condenação da autora em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos
do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001546849v11 e do código CRC d573de6e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003045-91.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: VALDIR BORGES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "condenar
o réu a restabelecer auxílio-doença à parte autora desde a data da cessação em 12/11/2019 (Evento 10, OUT2) mantendo o
pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de reabilitação, caso o autor seja considerado elegível, ou até a sua
recuperação, bem como para condenar ao pagamento das parcelas retroativas".

Em suas razões recursais (Evento 80), a parte recorrente alega, em síntese, que a sentença impugnada merece reforma,
eis que contraria o entendimento exarado pela TNU no julgamento do Tema 177, no qual restou definido que a decisão judicial
somente poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional.

Contrarrazões de Evento 86.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
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§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".
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Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Pois bem.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável
a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa
da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 
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Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença reconhecido na Sentença, devendo
ela ser encaminhada ao processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do processo, estando o
resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo a concessão do auxílio-
doença conforme comando sentencial, e determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a
modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral,
sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001587769v3 e do código CRC fe85f81d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 9/6/2022, às 18:36:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009895-02.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JACY ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, "para condenar o INSS a restabelecer o NB 31/630.778.629-2 desde 03/02/2021, data da cessação
administrativa, devendo ser mantido por 30 (trinta) dias após a efetiva reimplantação".

Em suas razões recursais (evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) é portador de doenças ortopédicas
incapacitantes; (ii) quando perguntado sobre a aptidão física do autor para a realização de sua atividade laborativa de vigilante, o
perito judicial foi categórico em afirmar sobre a incapacidade laborativa do requerente; (iii) no laudo pericial, restou evidente que o
recorrente não possui condições de realizar atividade laborativa para a sua subsistência em virtude da gravidade de suas
enfermidades ortopédicas; (iv) na sentença, o juízo a quo não reconheceu o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez por
não entender que a incapacidade de duração indefinida pode ser considerada como definitiva; (v) a maior controvérsia na perícia se
dá pelo fato de o perito judicial afirmar que apresenta incapacidade que teve início em 2016 e que tem duração indefinida e mesmo
assim o juízo a quo  condenou o INSS a manter o benefício por apenas 30 dias após a implantação; (vi) no caso em tela, as
enfermidades do recorrente são de longa data, seu prognóstico é ruim e os demais fatores sociais que envolvem o mesmo lhe
garante o direito de ter seu benefício de aposentadoria por invalidez concedido em sede de tutela antecipada; (vii) a perícia judicial
em diversas passagens corrobora e chancela os argumentos e fatos discorridos pelo recorrente em suas peças processuais,
principalmente no que se refere a comprovação da existência da incapacidade definitiva; (viii)  a possibilidade do recorrente ser
reabilitado para outras atividades é nula; (ix) em relação ao retorno ao trabalho tal situação não deve/pode ser analisada
exclusivamente sob o ponto de vista clínico e físico; (x) é de extrema importância que as condições pessoais do segurado sejam
analisadas para efeito de definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado na Súmula nº 47 da
TNU; (xi) atualmente está com 48 anos de idade, com inúmeras limitações físicas e fora do mercado de trabalho há mais de 05
anos; (xi) na melhor das hipóteses poderia voltar a estudar, mas o processo de elevação de escolaridade seria longo e, quando
 concluísse os estudos, estaria com idade ainda mais avançada, tornando ainda mais reduzida a perspectiva de sucesso em se
reinserir com efetividade no mercado de trabalho; (xii) as inúmeras limitações causadas pela doença o impede de ser aprovado em
qualquer exame admissional, principalmente nesse momento econômico em que o Brasil se encontra, em que a procura por uma
vaga de emprego supera a oferta; e (xiii) os laudos anexados aos autos, assim como o laudo pericial, corroboram com a existência
da incapacidade laborativa total e definitiva, o que lhe garante o direito ao recebimento do  benefício de aposentadoria por
invalidez.

Sem contrarrazões.

 IDADE  47 anos
PROFISSÃO  vigilante/ pedreiro (informação da perícia judicial)
ESCOLARIDADE  ensino médio completo (informação da perícia judicial)
DOENÇA(S)  lombociatalgia com discopatia degenerativa e com persistente compressão de raiz S1 (conclusão do perito judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).
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Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 20/4/2021 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença condenou o  INSS a restabelecer o NB 31/630.778.629-
2 desde 03/02/2021, com DCB em 30 (trinta) dias após a efetiva reimplantação, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Inicialmente, acato a conclusão do laudo médico judicial por entender que, além de estar em consonância com o conjunto probatório
formado nos autos, foi realizado de forma regular e com profissional com capacidade técnica para apreciar as patologias apresentadas,
não existindo nos autos fundamentos que possam refutá-lo.

Tendo em mente a conclusão da perícia judicial, entendo que a pretensão deduzida na peça de ingresso merece ser parcialmente acolhida.

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é medida extrema, relegada para os casos em que as condições médicas e sociais do segurado
indicam absoluta inviabilidade do exercício de atividades laborativas, realidade que, data maxima venia, não constato nos autos.

No entanto, a incapacidade do autor não é definitiva, mas de duração indefinida, o que significa que sua incapacidade é, ao menos em
tese, reversível, de modo que não há razoabilidade em desde logo aposentar por invalidez o autor, taxando-o como absolutamente incapaz
para todo e qualquer ofício.

O fato de o autor estar "aguardando a marcação de nova cirurgia na coluna lombar" tampouco indica que sua incapacidade para o
trabalho seja definitiva. Enquanto não forem esgotadas as alternativas terapêuticas de cura da doença ou de controle dos sintomas
incapacitantes, a incapacidade para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

Neste ponto, mister consignar que a cirurgia, no caso concreto, não se configura como imposição para manutenção do benefício, mas como
medida essencial à recuperação da própria qualidade de vida do segurado. Ademais, o próprio autor informou no evento 21 que está
aguardando agendamento para realização do tratamento cirúrgico, não havendo que se cogitar, por isso, de ofensa ao disposto no art.
101 da Lei 8.213/1991, parte final. 

Assim, reconheço o direito do autor ao restabelecimento do NB 31/630.778.629-2 desde 03/02/2021, data da cessação
administrativa, devendo ser mantido por 30 (trinta) dias após a efetiva reimplantação, considerando o tempo decorrido desde a perícia
judicial (quase 6 meses) e a ausência de laudos médicos recentes que indiquem a necessidade de afastamento do autor das atividades
laborais, além de que, ao menos em tese, é possível que no prazo decorrido desde a perícia judicial (e mesmo desde a manifestação do
evento 21) o autor tenha realizado tratamento cirúrgico e encontre-se reabilitado.

Destaco que o prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data da implantação do benefício e a DCB tem a finalidade de viabilizar eventual
pedido de prorrogação pelo segurado (Tese firmada no julgamento do Tema 246 da TNU).

Caso o autor entenda que ainda permanece incapaz após o prazo de cessação do benefício ora fixado, deverá requerer administrativamente
sua prorrogação, atendendo às normas regulamentares pertinentes.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES  os pedidos e resolvo o mérito da postulação (art. 487, I, CPC), para
condenar o INSS a restabelecer o NB 31/630.778.629-2 desde 03/02/2021, data da cessação administrativa, devendo ser mantido por 30
(trinta) dias após a efetiva reimplantação.

(...)

Com efeito, a perícia judicial (evento 16), elaborada em 22/6/2021, por médico especialista em ortopedia, concluiu
que o(a) autor(a), por ser portador(a) de LOMBOCIATALGIA , COM DISCOPATIA DEGENERATIVA, E PERSISTENTE
COMPRESSÃO DE RAIZ S1, estava incapacitado(a) para o trabalho habitual.
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Destacou o(a) perito(a) que (i) o paciente apresenta lombar e parestesia da perna direita, teste de Lasègue à direita
positivo em joelho esquerdo com creptação patelofemoral, sem edema ou derrame articular, com ADM completa; (ii) a pessoa
examinada não tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em
condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional, porque apresenta limitações da coluna lombar, com dor e
limitação do membro inferior direito devido à ciatalgia; (iii) o autor está apto a ficar sentado apenas; (iv) a pessoa examinada corre
risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual, caso realize atividades de pedreiro ou de
vigilante, pois poderá apresentar crises álgicas; (v) ele apresenta incapacidade desde 2016; (vi) a incapacidade é de duração
indefinida, sendo a  recuperação imprevisível; (vii) é necessário tratamento cirúrgico da coluna lombar para reabilitação;
(viii) mesmo após cirurgia da coluna, o paciente terá limitações de pegar peso, podendo ser avaliado para a profissão de vigilante
(preferencialmente sentado); (ix) para a patologia do joelho o paciente encontra-se apto; e (x) o paciente poderá exercer atividades
em portaria predial.

Como se observa, o autor não tem condições de exercer a atividade de vigilante/pedreiro ou qualquer atividade
profissional que lhe exija ficar em pé por longo período ou exercer atividades com esforços físicos, principalmente com a coluna,
podendo laborar apenas em função em que permaneça sentado, como a de porteiro. 

Em consulta ao dossiê de evento 14, nota-se que o autor laborou como "agente de proteção de aeroporto" de 5/2008 a
9/2014 e 11/2014 a 7/2015 e que participou do RGPS como contribuinte individual em 9/2019 (empregado doméstico) e em 3 e
4/2021. 

Considerando que a incapacidade verificada na perícia teve início em 2016 e que o autor à época realizava a atividade
de vigilante ("agente de proteção de aeroporto"), pode-se afirmar que ele está definitivamente incapacitado para exercer tal função. 

De acordo com a Súmula 77/TNU (a contrario sensu), o julgador  é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Na hipótese em exame, o(a) autor(a) possui
47 anos de idade, ensino médio incompleto e sempre exerceu atividades braçais (coletor de lixo, caseiro e vigilante). O seu estado
clínico é incompatível com a atividade que exercia antes de seu afastamento (vigilante), não podendo ainda exercer nenhuma
atividade com esforço físico ou que lhe exija a posição ortostática.

A perícia afirma que o(a) autor(a) pode realizar apenas atividades leves, citando a atividade de porteiro, e as
condições pessoais do autor são favoráveis para tanto, pois possui apenas 47 anos e o ensino médico completo.

Nesses termos, considerando que  as condições pessoais da parte autora  são favoráveis à reabilitação para a atividade
sugerida pelo perito, não faz ela jus ao recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável
a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa
da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença desde a cessação indevida,
devendo ela ser encaminhada ao processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do
processo, estando o resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
benefício por incapacidade temporária desde 3/2/2021, com o seu encaminhamento ao programa de reabilitação profissional, nos
termos do entendimento da TNU no julgamento do Tema 177, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem
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condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001582828v27 e do código CRC decf1404. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022121-10.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EVANY SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/628.836.222-4 desde 19/7/2019,  mantendo o pagamento do
benefício pelo menos até 01 ano a partir da data desta sentença".

Em suas razões recursais (evento 54), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) necessita de tratamento cirúrgico
para recuperar-se, conforme atestou a perícia judicial; (ii) a incapacidade já perdura desde 2018, já tendo sido submetida a diversos
tratamentos/medicamentos, mas sem melhora significativa de seu quadro clínico; (iii) a natureza das lesões  impossibilita, de forma
total, sua própria locomoção, restando prejudicada a conclusão do juiz que indeferiu a concessão da aposentadoria por invalidez;
(iv) está impossibilitada de fazer força com braços e exerce a função de doméstica em que o uso dos membros superiores é
imprescindível, além de ter idade avançada (60 anos) que também não é um fator positivo, além da necessidade de intervenção
cirúrgica; e (v) o tratamento cirúrgico é de natureza facultativa, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/1991, não podendo ser o
segurado obrigado a se sujeitar a procedimento que envolve um grau de risco considerável e possibilidade de sequelas definitivas.

Sem contrarrazões.

 IDADE  61 anos
PROFISSÃO  empregada doméstica
ESCOLARIDADE  ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)  rotura do manguito rotador bilateral (conclusão da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
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97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto
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A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial entendendo que a autora faria jus ao recebimento de
auxílio-doença desde 19/7/2019,  mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 01 ano a partir da data desta sentença, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença desde 19/7/2019.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/628.836.222-4, formulado em 19/7/2019, foi indeferido porque a perícia médica
administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO5).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou rotura do manguito rotador bilateral (quesito 7, evento 30). Afirmou
que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de doméstica (quesitos 6-7). Atestou limitação para realizar movimentos
repetitivos ou com carga nos membros superiores (quesito 8). Concluiu que há incapacidade temporária para o trabalho (quesito 13).

O INSS alegou que "Realizada perícia médica judicial, o expert do Juízo atestou incapacidade laboral TEMPORÁRIA  do autor a contar
de 08/2018 (DII). Por outro lado, conforme extratos CNIS, a autora contribuiu com alguma regularidade ao RGPS até 11/2015. Após
passou mais de 12 meses sem contribuir ao RGPS, de forma que perdeu a qualidade de segurado em 15/01/2017. As contribuições
referentes às competências 12/2015 a 10/2018, como contribuinte individual, foram todas vertidas de forma EXTEMPORÂNEA, de forma
que NÃO podem ser consideradas para reaquisição da qualidade de segurada. Em se tratando de contribuinte individual o (re) ingresso no
RGPS ocorre com o pagamento da primeira contribuição SEM ATRASO. Assim, somente em 17/12/2018 (data do recolhimento da
contribuição referente à competência 11/2018 como contribuinte individual), ocorreu o efetivo reingresso da autora no RGPS, JÁ INCAPAZ
PARA O LABOR. Evidente é a PREEXISTÊNCIA AO REINGRESSO NO RGPS, não só da doença, mas também DA INCAPACIDADE, o
que impede a concessão do benefício por incapacidade, face à vedação do art. 42, § 2º e art. 59, § 1º da Lei 8213/91" (evento 37, PET1).

A autora alegou que (evento 47):

A autora efetua recolhimentos regulares para a Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual desde maio/2012 (evento 5,
OUT2):

A autora exibiu certificado de microempreendedora individual (evento 37, OUT2).

A autora alegou que "a inteligibilidade do art. 101, da Lei 8213/91 dispõe, em outras palavras, que o Segurado não é obrigado a se
submeter a tratamento cirúrgico para recuperação de sua capacidade laborativa" (evento 36).
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Há interpretação de que, se a cirurgia constituir o único meio conhecido para a recuperação da capacidade para o trabalho, tal como deu
a entender o perito, a incapacidade laboral deve ser considerada definitiva, ou, pelo menos, de duração indefinida. Penso de forma
diferente. A autora não é obrigada a se submeter  a procedimento cirúrgico, mas o artigo não define que o benefício concedido será
automaticamente aposentadoria por invalidez. Ninguém  pode ser considerado inválido ad eternum por opção, se há tratamento para o seu
mal , a não ser que o tratamento seja comprovadamente arriscado ou experimental. É necessário conjugar a liberdade individual com a
proibição de comportamento contraditório. Dessa forma, a autora tem direito a auxílio-doença, pois sua incapacidade não se reveste de
definitividade plena.

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito ao auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por
invalidez porque não ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito examinou  a autora em 8/6/2021 (evento 24) e estimou o início da incapacidade em agosto/2018 (quesito 10). Na data do
requerimento administrativo, em 19/7/2019, a autora era segurada da Previdência Social e estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/628.836.222-4 desde o requerimento administrativo, em 19/7/2019.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017), “sempre que possível, o ato de concessão ou
de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  

O perito estimou a recuperação da autora no prazo de seis meses após procedimento cirúrgico nos ombros. Para que a autora tenha tempo
de realizar a cirurgia e se recuperar, arbitro a DCB em um ano, a partir da data desta sentença.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15
dias que antecederem a data de cessação, requerer a prorrogação do benefício por telefone (Central 135) ou na Internet por intermédio do
portal Meu INSS. Se a parte autora não apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/628.836.222-4
desde 19/7/2019,  mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 01 ano a partir da data desta sentença.

(...)

Com efeito, a  perícia judicial (evento 30), por sua vez, elaborada em 2/6/2021, por médico especialista em ortopedia,
concluiu que o(a) autor(a), por ser portador(a) de ROTURA DO MANGUITO ROTADOR, estava  incapacitado(a) para o trabalho
habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a autora se queixou de dor nos ombros; (ii) ela não teria condições de exercer o labor
habitual em razão da rotura do manguito rotador bilateral, eis que não pode realizar movimentos repetitivos ou com carga em
membros superiores; (iii) se retornar a sua atividade habitutal, a doença pode evoluir com dor e piora funcional; (iv) a incapacidade
já era manifestada em 8/2018, perdurando até o momento; e (v) a incapacidade é temporária, porém, para a melhora, é
necessário tratamento cirúrgico e, após a cirurgia, um período de 6 meses para recuperação funcional.

Como se observa, a parte autora, no momento, está total e temporariamente incapacitada para exercer a atividade
habitual de empregada doméstica e toda e qualquer atividade com esforços e movimentos repetitivos, sendo que a recuperação das
lesões depende de cirurgia, concluindo-se, assim, pela incapacidade definitiva, uma vez que a lei não obriga a parte a realizar
a cirurgia quando esta é a única opção de cura para a incapacidade, uma vez que a esse procedimento são inerentes riscos aos quais
a parte autora não está compelida a enfrentar, sendo que, além disso, não restou consignado na perícia que há certeza quanto ao
êxito no tratamento cirúrgico (Nesse sentido: TNU, PEDILEF 50033044220164047103, DJ 11/10/2017).

 A TNU,  na sessão do dia 10/02/2022, no julgamento do Tema n. 272, fixou a seguinte tese:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de
aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação inequívoca a respeito da recusa ao procedimento
cirúrgico."(PEDILEF 0211995-08.2017.4.02.5151/RJ)

De acordo com a Súmula 77/TNU (a contrario sensu), o julgador  é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Na hipótese em exame, o(a) autor(a) possui
61 anos de idade, ensino fundamental incompleto e sempre exerceu atividades braçais, a última como empregada doméstica. O seu
estado clínico é incompatível com a atividade habitual, não podendo ainda exercer nenhuma atividade com esforço de moderado a
intenso com os ombros. 

Conclui-se, portanto, que  a autora somente pode realizar atividades leves, porém as condições pessoais são
desfavoráveis para tanto, pois possui baixa instrução, sempre laborou em atividades braçais (restrita qualificação profissional)
e possui 61 anos.

Nesses termos, considerando que  as condições pessoais da parte autora não são favoráveis à reabilitação profissional,
faz a autora jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez. 
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a conversão  do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez a partir deste julgado, quando analisadas todas as condições pessoais e atuais da autora,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548689v6 e do código CRC bed0a277. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016106-54.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VANESSA MARTINS DE SOUZA CARDEAL SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) é portadora de cardiopatia grave,
estando assim enquadrada no rol de doenças graves; (ii) o Juízo a quo reconheceu que completou o requisito de incapacidade para a
atividade laboral, julgando improcedente a demanda apenas por entender pela perda da qualidade de assegurada, por não haver
cumprido o período de carência exigido por lei; (iii) a perícia judicial foi realizada em 21 de julho de 2021, por médico
cardiologista, que atestou a sua incapacidade para o exercício laboral, relatando ser portadora de “doença de nó sinusal com
bloqueio atrioventricular 2° grau avançado, fibrilação atrial, marca-passo definitivo”; (iv) não obstante a conclusão expressada pelo
expert judicial, a autarquia previdenciária alegou a perda de qualidade de segurada, tendo em vista que a autora pagou contribuições
de 02/2017 e 07/2020, após o reingresso no RGPS, não cumprindo o período de carência, a qual é um requisito necessário para a
concessão do auxílio requerido; (v) é portadora de moléstia grave, estando assim enquadrada no rol de doenças graves realizada
pelo Ministério da Saúde disposta pela Lei 8.213/1991, em seus respectivos ars. 26, inciso II, e art. 151; e (vi) as doenças elencadas
no referido rol estão isentas de carência e, como consequência da manutenção do quadro médico, além de restar inquestionável a
incapacidade em prosseguir em sua atividade laboral, afigura-se como detentora do direito ao benefício à aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).
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A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 21/5/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 16/2/2021 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 19/11/2007 a 10/8/2008, 10/5/2011 a 31/8/2011 e
22/2/2016 a 20/6/2016 (evento 18). Consta, no dossiê de evento 18, também, que participou do RGPS como contribuinte individual
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de 1/7/2016 a 31/1/2017 e 1/8/2020 a 31/5/2021. 

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na ação em tela, a parte autora busca a concessão do auxílio-doença NB 31/634.047.716-3, DER 16/02/2021 (documento 2 do evento 6), e
sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja proteção a Lei de Benefícios da Previdência Social se compromete
a garantir. Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a incapacidade laboral do segurado, a fim de que
possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo tratado no artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma
renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício apurado com relação ao segurado. Tal benefício é
devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos
seguintes moldes:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou
da lesão.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos
demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício previdenciário enquanto se faz presente a incapacidade laboral,
cessando quando o segurado for dado como habilitado para o desempenho de atividade (nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou
quando, em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei nº. 8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária, somente é concedida quando o segurado for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, consoante previsto no art.
42 da Lei nº. 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a
cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à
aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

In casu, em perícia realizada em 21/07/2021 (evento 21), o perito nomeado pelo Juízo, médico cardiologista, atestou a incapacidade
laboral da autora para a atividade de balconista de açougue, relatando o seguinte quadro (quesitos 6-7):

"Autora portadora de marcapasso e fibrilação atrial, com necessidade de anticoagulação contínua, com risco de sangramento grave no
exercício da atividade habitual (balconista de açougue). Ademais, atualmente não compensada, apresentando-se taquicárdica durante
avaliação clínica pericial (frequência cardíaca de 124 bpm em repouso). Não há, portanto, capacidade física para o exercício da atividade
habitual"

Explicitou o especialista que a autora apresenta "Limitação funcional para trabalhos manuais com risco de ferimento cortante
(açougue, marcenaria, etc...) ou trabalho em altura" (quesito 8).

O perito fixou o início da incapacidade em 19/11/2020, data do "Laudo médico constatando diagnóstico de fibrilação atrial com
necessidade de anticoagulação", caracterizando-a como definitiva (quesitos 10-11).

Assegurou o expert que é possível a reabilitação da autora para o desempenho de outras atividades compatíveis com seu quadro clínico,
citando, a título de exemplo, as funções de "(operadora de marketing, auxiliar administrativo, caixa, etc." (quesito 16).

O INSS, em sede de contestação, alegou a perda de qualidade de segurada da autora, considerando que a autora ficou sem recolher
contribuições previdenciárias entre 02/2017 e 07/2020, não cumprindo a carência de retorno necessária após a reingresso no RGPS
(evento 27).

Devidamente intimada (eventos 28-30) a parte autora não se manifestou.

Pois bem.

Acato a conclusão do laudo médico judicial por entender que, além de estar em consonância com o conjunto probatório formado nos autos,
foi realizado de forma regular e com profissional com capacidade técnica para apreciar as patologias apresentadas, não existindo nos
autos fundamentos que possam refutá-lo.
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A própria autora afirma, na inicial, que sua incapacidade se iniciou em 04/2020, antes, inclusive, do reingresso ao RGPS, que se deu
apenas em 08/2020:

"A Requerente é portadora da doença do nó-sinusal com BAV de 2º grau.

Em 01/04/2020 a Sra. Vanessa deu entrada no Hospital Evangélico com 08 episódios de sincope e vários episódios de lipotimia. Após
avalição da Dra. Iara Santos Azevedo a requerente foi encaminhada para a realização de implante de marca-passo.

Em 1º de abril de 2020 a requerente realizou a cirurgia para a colocação do marca-passo. Contudo, mesmo a pós a cirurgia apresenta BAV
de 2° grau, necessitando de afastamento definitivo das suas atividades.

[...]

Em Relatório Médico a Dra. Loren Resetti, ressalta que mesmo após o transplante a Requente apresenta SINDROME BRAQUI—TAQUI.

[...]

Ou seja, mesmo após ser submetida à cirurgia para correção da síndrome, a Requerente se mantém com o problema cardíaco."

No que tange sua qualidade de segurada, a parte autora se limitou a afirmar que "preenche todos os requisitos" na inicial:

No entanto, o documento 2 do evento 18 demonstra realidade diversa, como bem pontuado pela Autarquia.

Havendo perda da qualidade de segurado, o segurado deverá contar com, no mínimo, metade do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido (art. 27-A da Lei nº 8.213/91, vigente na data do requerimento
administrativo). Como a carência do auxílio-doença equivale a 12 contribuições, o segurado que recupera a filiação previdenciária precisa
recolher 6 (seis) contribuições.

A autora, porém, não cumpriu esse requisito, porque, na data de início da incapacidade fixada pelo perito, 19/11/2020, havia recolhido
apenas quatro contribuições mensais desde que recuperou o vínculo de filiação previdenciária: 08,

Com efeito, pela leitura da perícia judicial de evento 21, nota-se que constatou que a autora, por ser portadora
de doença do nó sinusal com bloqueio átrio-ventricular 2º grau avançado, fibrilação atrial e marcapasso definitivo, estava
total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual, sendo a incapacidade manifestada desde 19/11/2020. 
Destacou o perito que,  atualmente, a doença não está compensada, apresentando-se a autora taquicárdica durante a  avaliação
clínica pericial (frequência cardíaca de 124 bpm em repouso).  Destacou também que há laudo médico constatando diagnóstico de
fibrilação atrial com necessidade de anticoagulação. Ainda, destacou o expert que, ao exame físico, ela apresentou-se em bom
estado geral, corada e hidratada, acianótica, lúcida e orientada em tempo e espaço, murmúrio vesicular presente e simétrico e ambos
hemitóraces, sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco irregular, bulhas normofonéticas, sem sopros, loja marcapasso sem
anormalidades, boa perfusão capilar periférica, sem sinais clínicos de congestão, extremidades quentes e bem perfundidas, pulsos
amplos e simétricos, sem edema periférico, com pressão arterial 120/80 mmhg e frequência cardíaca de 124 batimentos por minuto.

Consta, nos autos, que a autora, após contribuir ao RGPS até 31/1/2017, perdeu a qualidade de segurado
em 15/03/2018, reingressando ao RGPS em 1/8/2020, com o pagamento de 4 contribuições para fins de carência até a DII fixada
pelo perito do Juízo.

Sabe-se que o resgate de contribuições vertidas anteriormente à perda da qualidade de segurado, para fins de somá-las
àquelas vertidas após a refiliação ao RGPS, submete-se ao seguinte regramento, impondo-se aplicar a lei vigente na DII (TNU,
tema representativo de controvérsia n. 176):

Data do fato gerador (DII) Legislação aplicável Possível o resgate?
07/07/2016 Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991

(redação original)
SIM, desde que cumprida, a partir da nova filiação, 1/3 (um
terço) da carência

08/07/2016 a 04/11/2016 Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991, com a
redação dada pela MP n. 739/2016

NÃO

05/11/2016 a 05/01/2017 Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991
(redação original)

SIM, desde que cumprida, a partir da nova filiação, 1/3 (um
terço) da carência

06/01/2017 a 26/06/2017 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela NÃO
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MP n. 767/2017
27/06/2017 a 17/01/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela

Lei n. 13.457/2017
SIM, desde que cumprida, a partir da nova
filiação, metade da carência

18/01/2019 a 17/06/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela
MP n. 871/2019

NÃO

A partir de 18/06/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela
Lei n. 13.846/2019

SIM, desde que cumprida, a partir da nova
filiação, metade da carência

Registre-se que, considerando que o início da incapacidade ocorreu em 19/11/2020, quando vigente o art. 27-A da Lei
n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 13.846/2019, deveria o autor comprovar o recolhimento de seis contribuições na DII.

A autora, porém, formula a tese de que faz jus à dispensa de carência por estar acometida de cardiopatia grave, ou
seja, doença grave e, por esse motivo, deve ser considerada como caso de isenção de carência, de acordo com os arts. 26 e 151 da
Lei 8.213/1991.

Com efeito, assiste razão à autora, pois a perícia judicial atesta que é portadora de doença do nó sinusal com
bloqueio átrio-ventricular 2º grau avançado, fibrilação atrial e marcapasso definitivo.

A carência constitui pressuposto para a obtenção de benefícios previdenciários de caráter alimentar, entretanto é
dispensada para fins de concessão de benefício devido em face de incapacidade, "nos casos de segurado que, após filiar-se ao
RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da
Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou
outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado" (inciso II do art. 26 da Lei n.
8.213/1991). 

Agora, resta saber se o  rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei n. 8.213/1991 é taxativo ou meramente
exemplificativo, podendo contemplar outras hipóteses de isenção de carência como a doença arterial periférica.

A redação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91, acima transcrito, parece permitir a dispensa da carência em três
grupos de situações distintas: a) a primeira, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do
trabalho; b) a segunda nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência
Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência; e c) a terceira quando
houver outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 

Da leitura do inciso II do art. 26,  exsurge a constatação de que esse rol é taxativo. Não é possível extrair outras
hipóteses de isenção da carência para o segurado filiado. Contudo, a lista contemplada na segunda situação acima destacada
não é exaustiva. Caso contrário, corre-se o risco, com a ausência de atualização da lista, de doenças tão graves quanto aquelas já
previstas não constarem do rol e pessoas acometidas de moléstias terrivelmente devastadoras, com evolução mais célere entre o
contágio e a manifestação da incapacidade, ficarem privadas da concessão do benefício em virtude da falta da carência.

Além disto, a terceira situação permite a dispensa quando houver ou outro fator que lhe confira especificidade e
gravidade que mereçam tratamento particularizado.

Ou seja, a lista de doenças não pode ser considerada taxativa, uma vez que não é possível enclausurar nela todas as
enfermidades que poderiam ser enquadradas nesse conceito de doença grave, sendo plenamente possível que um segurado seja
portador de moléstia que o coloque em igualdade de condições para fins de dispensa de carência para a concessão do benefício.
Como exemplo de que a lista prevista no art. 151, atualmente, não pode ser taxativa, bastaria pensar, por exemplo, em um segurado
vitimado pelo novo coronavirus que, em face de complicações decorrentes, resultasse incapaz de forma permanente para as suas
ocupações habituais.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva para a lista, hoje constante do art. 151, para fins de dispensa de
carência, uma vez que seria impossível que as normas arrolassem todas as doenças existentes consideradas graves.

Sobre essa questão, oportuno é o destaque do julgamento do PEDILEF n. 050573821.2016.405.8100, pela TNU,
em 23/02/2018:

(...)  No mais, observo que o rol de doenças elencadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, não é taxativo, sendo reconhecida pelos Tribunais a
possibilidade de aplicação análoga de tal dispositivo. Todavia, não basta ao julgador constatar a gravidade da doença analisada para que
seja aplicada a analogia, do contrário, é preciso que haja correspondência entre a moléstia apresentada pelo segurado e uma das
enfermidades elencadas previamente como isentas de carência na norma abstrata. As doenças enunciadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91,
em razão de sua especial gravidade, são próprias à “invalidez mórbida”, isto é, “doenças que, por causar especial sofrimento ou
estigmatizar o paciente, dispensam a carência para a concessão do benefício, desde que a doença se manifeste após a filiação” (Daniel
Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Junior. Comentário à Lei de Benefícios da Previdência Social. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004, p. 419).
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A lista das doenças que dispensam o período de carência encontra-se regulamentada no art. 147, II, anexo XLV, da
Instrução Normativa 77/2015 do INSS. São elas: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave;
estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Síndrome da Imunodeficiência Adquirida –AIDS; contaminação por
radiação com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia grave.

Ora, a doença atestada pela perícia judicial (doença do nó sinusal com bloqueio átrio-ventricular 2º grau
avançado, fibrilação atrial e marcapasso definitivo), além de ser crônica/grave, tem correspondência com a doença elencada no
citado rol da IN n. 77/2015, qual seja, cardiopatia grave, devendo ser, assim, aplicada a analogia, nos termos do entendimento da
TNU.

Nesses termos, deve ser reformada a sentença para que seja dado provimento do RI da autora, concedendo-lhe auxílio-
doença  desde a DER em  16/2/2021.

De acordo com a Súmula 77/TNU (a contrario sensu), o julgador  é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Na hipótese em exame, o(a) autor(a) possui
40 anos de idade, ensino médio completo e exerceu a atividade de balconista de açougue de 11/2010 a 9/2011 (último vínculo
empregatício), participando em seguida do RGPS como contribuinte individual. O seu estado clínico é incompatível com a
atividade de balconista de açougue, não podendo ainda exercer nenhuma atividade com esforço de moderado a intenso. 

A perita afirma que o(a) autor(a) pode ser reabilitada para outras atividades profissionais (operadora de marketing,
auxiliar administrativa, caixa etc.) e as condições pessoais são desfavoráveis para tanto, pois possui ensino médio completo e possui
apenas 40 anos de idade.

Nesses termos, considerando que  as condições pessoais da parte autora são favoráveis à reabilitação para
as atividades sugeridsa pelo perito, faz ela jus ao recebimento de auxílio-doença e o seu encaminhamento ao programa de
reabilitação profissional.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável
a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa
da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença desde a cessação indevida,
devendo ela ser encaminhada ao processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do
processo, estando o resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

 Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o pagamento de
AUXÍLIO-DOENÇA desde a DER em 16/2/2021 e o seu encaminhamento ao programa de reabilitação profissional, nos termos do
entendimento da TNU no julgamento do Tema 177. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção
monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006
em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei
9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001552232v22 e do código CRC fa3b6deb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003312-32.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NAPOLEAO LOUZADA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para conceder o
benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em 01/03/2019 e DIP na data da sentença.

Em suas razões recursais (evento 59), alega, em síntese, que (i) a incapacidade atestada pelo perito judicial possui
natureza temporária, não sendo, portanto, o caso de aplicação do referido entendimento, ou mesmo do enunciado nº 47 da súmula
da TNU, que diz respeito a incapacidade de natureza permanente; (ii) a sentença não fundamenta essa decisão em razões médicas
ou laudos, mas tão somente na duração da incapacidade, por mais de dois anos e na natureza indeterminada do tempo de
tratamento, o que não basta pra afastar a conclusão fundamentada do expert do próprio juízo; (iii) vale ressaltar que se trata de
segurado jovem de 46 anos que sofre de cálculos nos rins, condição absolutamente passível de tratamento médico e recuperação;
(iv) as revisões periódicas da aposentadoria por invalidez ocorrem apenas a cada dois anos, o que deixa claro o descompasso entre a
condenação e a situação de saúde da parte Autora; (v) diante de um quadro de incapacidade classificada como temporária o
benefício adequado à luz da legislação é o de caráter temporário, independente da idade da parte Autora, isso porque os benefícios
por incapacidade não podem ser tidos como sucedâneo da aposentadoria por idade, sob pena de violação do princípio contributivo;
 (vi) que seja dado provimento ao presente recurso inominado, reformando a sentença determinar apenas a concessão de benefício
por incapacidade temporária, em conformidade com a perícia judicial, com prazo de 120 dias da implantação, considerando a
ausência de estimativa de prazo no laudo pericial.

Contrarrazões de evento 64.

IDADE 47 anos 
PROFISSÃO Lavrador
ESCOLARIDADE 5ª série
DOENÇA(S) Calculose renal.

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

5003312-32.2020.4.02.5002 500001556971 .V39 JES51523© JES10769

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 294

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24


24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 213/505

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).
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O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:
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"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor  ajuizou esta ação em 08/06/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 28/02/2019 e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 14/07/2011 a 02/10/2011 de
26/02/2018 a 31/07/2018 de 06/11/2018 a 28/02/2019 (evento 9, OUT2).

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, concedendo aposentadoria por invalidez desde 01/03/2019.

Pela leitura da perícia judicial (evento 29),  elaborada em 05/02/2021, por médico especialista em Clinico Geral e
Pediatria, nota-se que concluiu que o autor, por ser portador de Calculose renal, estava total e temporariamente incapacitado
para o trabalho habitual de Lavrador.

Destacou a perita que (i) o autor é portador de Calculose renal, (ii) há formação de cálculos no trato urinário,
causando dor e obstrução das vias urinarias, (iii) a conclusão pericial se baseou na anamnese, exame físico, laudos de exame de
imagem, laudos e relatórios médicos, (iv) a doença diagnosticada foi adquirida, com formação de cálculos nas vias urinarias (v)
a atividade profissional habitual da pessoa examinada é lavrador, (vi) no momento do exame pericial, o autor não possui aptidão
física para exercer essa atividade habitual devido ao quadro álgico, (vii) há risco de agravamento se continuar exercendo a
atividade habitual, em razão da piora da dor e obstrução, (viii) há incapacidade total e temporária, (ix) é possível estimar a data de
início da incapacidade para o trabalho, em 4/3/2018, (x) repouso, aumento da ingesta hídrica, acompanhamento médico
são métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação total ou parcial da capacidade laborativa.

Como se observa, a perícia médica concluiu pela incapacidade total e temporária do autor, ressaltando a possibilidade
da recuperação da sua capacidade laborativa. E os laudos particulares, por sua vez, não fazem menção expressa à incapacidade
definitiva do autor. Pelo contrário, o laudo médico particular, elaborado em 4/3/2018 atesta a necessidade de afastamento por 90
dias.

Assim, diante da insuficiência de documentação probatória que pudesse caracterizar a incapacidade total e definitiva e
diante do fato de que o autor não é pessoa idosa, entende-se que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez.

Deste modo, e considerando que a perícia judicia verificou incapacidade temporária e que não fixou um prazo
determinado para a recuperação da capacidade laborativa do autor, vale lembrar que o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de
Benefícios) determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de
fixação do prazo de que trata o § 8° deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de
concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei".

E, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do PU interposto no processo de n.
0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na
convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício
na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de
auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos
em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em
qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da
perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Além disso, o PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma
Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial
adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame,
sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para
viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo
de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data
da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".
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Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir da data deste julgado, de modo que haja tempo hábil para que o autor
requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença e
conceder auxílio-doença desde 01/03/2019 com cessação 30 dias após a data deste julgado,  nos termos do § 9° do art. 60 da Lei
8.213/1991. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão
sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter
sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação)
consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009).
Intime-se o INSS para que cumpra a ordem. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento
de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida
(art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001556971v39 e do código CRC fd2d5e6c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017863-83.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CACILDA ARRUDA DE ALVARENGA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 32), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o perito afirmou que ela possui
transtorno depressivo recorrente (CID F33) e possui aptidão para o desempenho de atividade habitual;  (ii) na decisão, o magistrado
deveria considerar não só os dados produzidos no laudo pericial, como também o histórico da doença, sintomas, idade avançada e
situação social. (iii) o perito não apresentou embasamento que justifique a sonolência alegada por ela em razão de utilização de
medicamento antidepressivos; e (iv) está acometida de uma patologia que é classificada como grave pelos especialistas e que,
devido ao seu histórico, não poderia exercer atividade laboral.

Sem contrarrazões.

 IDADE  50 anos
PROFISSÃO  Vendedora autônoma
ESCOLARIDADE  Ensino médio completo
DOENÇA(S)  Transtorno depressivo recorrente

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Pela leitura do parecer do médico périto, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou
todas as questões de cunho médico que eram pertinentes.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para laborar é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-somente
do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre a
real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da
legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).
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A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 31/05/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 18/01/2020 e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu nunca recebeu o benefício do auxílio-doença  (evento
13).

5017863-83.2021.4.02.5001 500001559806 .V46 JESXGANP© JESXGANP

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 295



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 220/505

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
02/03/2021  Laudo médico subscrito por médico do SUS com seguinte teor: " Declaro para fins de perícia

médica do INSS, que a paciente supra citada segue em tratamento no CAPS Aracruz, desde
18/05/2018. Apresenta quadro de déficit de controle, marcado por humor rebaixado, perda da
volição e da vontade de viver, alteração de memória, anedonia, alucinações auditivas e visuais e
hiposonolência". Diante do exposto, paciente não apresenta condições de laborar e necessita
do afastamento do trabalho por 120 dias (cento e vinte dias)".

11/12/2018 Laudo médico subscrito por médico do SUS com o seguinte teor:  "Em tratamento psiquiátrico"
18/09/2020 Laudo médico subscrito por médico do SUS com o seguinte teor: "Relata que há cerca de 3 anos

iniciou com quadro de humor deprimido, anedonia, avolia, baixa autoestima, ansiedade
antecipatória, choro frequente e isolamento social, relata ainda que sintomas somatoformes
(palpitações, sinestesias, sustos constantes); Os sintomas foram desencadeados há cerca de 03
meses após o falecimento da filha. Atualmente está em uso de sertralina 50mg. É portadora de
Diabetes Melitus e Psoríase.

13/12/2019 Laudo médico subscrito por médico do SUS com o seguinte teor: " Declaro para fins de perícia
médica que a paciente supracitada está em tratamento nesse serviço desde 18/05/2018.
Atualmente apresenta quadro de anedonia, hipersonia e hiperfagia, desânimo, ideias
suicidas, alucinações auditivas e sinais, esquecimento, confusão mental, medo, choro. CID
F33-3

29/04/2020 Laudo médico subscrito por médico do SUS com o seguinte teor: " Declaro para fins de perícia
médica junto ao INSS, que a paciente supracitada segue em tratamento no CAPS aracruz, desde
18/05/2018. Apresenta quadro de déficit de controle, marcado por humor rebaixado, perda da
volição e da vontade de viver, alteração de memória, anedonia,  alucinações auditivas e visuais e
hipersonolência.

A perícia judicial (evento 15), por sua vez, elaborada em 26/08/2021, por médico especialista em Psiquiatria, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33), não estava incapacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) a autora é portadora de transtorno depressivo recorrente; (ii) no momento da
análise/perícia, ela estava algo sonolenta, orientada auto e alocronopsiquicamente, sem movimentos anormais, sem alteração do
humor, pensamento de curso normal e lógico-formal, pensamento sem restrição de conteúdo, afeto ressonante e congruente com
humor, sem alteração de consciência do eu, sem atividade delirante, sem alteração de sensopercepção, sem alteração de memória,
sem alteração de volição. Sem alterações neurológicas; (iii) faz uso de ácido valpróico 250mg 12/12h, citalopram 40mg/dia, haldol
5mg 12/12h e biperideno 2mg 12/12h, (iv) seu tratamento não sofre alteração, pelo menos, desde abril de 2021, o que
demonstra boa eficácia do tratamento e bom controle dos sintomas, (v) sob os aspectos psiquiátricos ela não possui nenhuma
limitação que impede o desempenho de atividade habitual; (vi) o tratamento é realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), (vi)
não há incapacidade para a atividade habitual.

Contudo, os laudos médicos particulares comprovam tratamento psiquiátrico e quadro de anedonia, hipersonia e
hiperfagia, desânimo, idéias suicidas, alucinações auditivas e sinais, esquecimento, confusão mental, medo, choro desde 11/12/2018
e 13/12/2019 (Evento 1).

Ora, não obstante, a perícia judicial (Evento 15) concluir que autora se encontra apta para o exercício de sua atividade
habitual, ela confirma as doenças alegadas e indica que a autora apresentava-se sonolenta no exame pericial e que, antes de abril de
2021, seu tratamento não estava estável. 

Dessa forma, ainda que na data do exame pericial tenha-se apurado a capacidade laborativa da parte autora, o
conjunto probatório coligido aos autos, em especial os documentos médicos juntados, é suficiente para formar o convencimento
desta TR/ES no sentido de que a parte autora encontrava-se inapta ao labor desde a data do requerimento do benefício (em
18/01/2020) até a data da realização da perícia onde ficou constatada sua capacidade laborativa.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar a concessão do
benefício do auxílio doença com data inicial em 18/01/2020 (data do requerimento junto ao INSS), até 26/08/2021, dia em que foi
realizada a perícia judicial, quando se verificou a capacidade da parte autora de exercer atividade laborativa. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários  sucumbênciais no microssistema dos Juizados
Especiais Cíveis, só são cabíveis quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei. 9.099/1995).Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001559806v46 e do código CRC c51c392b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018758-78.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARLETE RICARDO MADEIRA NETA

RECORRENTE: THAYNA MADEIRA TEIXEIRA

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 31/628.069.792-8 desde a cessação, em 22/3/2021, mantendo o
pagamento do benefício pelo menos até 22/3/2023".

Em suas razões recursais (Evento 55), a parte recorrente alega, em síntese, (i) que faz jus à aposentadoria por
invalidez; (ii) que não se deve analisar o benefício previdenciário de caráter social com o viés da macroeconomia; e (iii) que há
a “invalidez social”, de modo que é muito improvável a recuperação de seu quadro de saúde e menos provável ainda o seu retorno
ao trabalho. 

Sem contrarrazões.

IDADE 45 anos (faleceu em 31/05/2021)
PROFISSÃO Cuidadora de idosos.
ESCOLARIDADE Ensino fundamental incompleto.
DOENÇA(S) Doença arterial com amputação do membro superior direito.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
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§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

CARLA SILVIA MADEIRA ajuizou esta ação em 13/08/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. 

Conforme certidão de óbito (Evento 65, CERTOBT2), Carla Silva Madeira faleceu em 31/05/2021. Com isso, seus
herdeiros foram habilitados como substitutos processuais na presente lide.

Pois bem.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:
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[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por invalidez com renda majorada em 25% por
necessidade de assistência permanente de terceiros, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente.

O INSS arguiu falta de interesse de agir porque a parte autora não formulou pedido de prorrogação do benefício (evento 44).

Só falta interesse de agir quando o segurado se omite em protocolar o requerimento administrativo inaugural. A propositura de demanda
judicial não fica condicionada ao exaurimento da instância administrativa. Se o requerente não exerceu tempestivamente a faculdade de
protocolar pedido de prorrogação, a decisão do INSS pela cessação do benefício tornou-se definitiva na esfera administrativa, só podendo
ser modificada, a princípio, sob o amparo de tutela judicial. A Turma Nacional de Uniformização já fixou a tese de que, em se tratando de
restabelecimento de benefício por incapacidade cessado em virtude de alta programada, é desnecessário o prévio requerimento
administrativo de prorrogação do benefício:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA
PROGRAMADA. DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RE Nº 631.240.
INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. No caso dos autos, na esteira do entendimento consolidado do
STF, tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença cessado em razão de alta programada, desnecessário
o prévio ingresso do pedido na esfera administrativa, haja vista que a alta programada já é, por si só, uma resposta da
Administração no sentido de que em determinada data o fato gerador do benefício, qual seja, a incapacidade, não mais existirá. 9.
Incidente conhecido e parcialmente provido para, nos termos do RE nº 631.240/MG, (i) afirmar a tese de que, em se tratando de
restabelecimento de benefício por incapacidade cessado em virtude de alta programada, desnecessário o prévio requerimento
administrativo de prorrogação do mesmo (ii) anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para
adequação do julgado segundo a premissa ora fixada, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU. (PEDILEF 5006414-
91.2012.4.04.7005, Rel. Juiz Federal Douglas Gonzales, DOU 25/09/2015)

O INSS alegou que no julgamento do RE 1.269.350 o STF confirmou a necessidade de prévio protocolo de pedido de prorrogação. O INSS
se referiu a uma decisão monocrática isolada, sem caráter vinculante e que não representa o entendimento do Plenário do Supremo
Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, a Corte tinha expressamente excepcionado a exigência do prévio
requerimento administrativo na hipótese de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM
AGIR. (...) 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma
vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...) (STF, RE 631.240, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014)

Rejeito a questão preliminar.

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/628.069.792-8 no período de 22/5/2019 a 22/3/2021 (evento 46).

O perito nomeado pelo juízo relatou episódio de acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), sem sequelas atuais. Confirmou amputação
do braço direito até acima do cotovelo. Avaliou que "a amputação necessária para o tratamento cirúrgico da isquemia em MSD
comprometeu de maneira significativa a execução de atividades laborativas, uma vez que se trata do membro dominante da autora".
Concluiu que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de cuidadora de idosos. Atestou limitação para manipulação
de objetos e para carregar peso devido a amputação do membro superior direito.

O perito avaliou que a incapacidade para a atividade habitual é temporária. Avaliou que a autora deverá ser submetida a readaptação por
meio de próteses, mudança de lateralidade, dentre outros. Informou que a autora foi encaminhada para serviço especializado de
fisioterapia (CREFES) para avaliações quanto ao uso de prótese e adaptações, mas "tais medidas foram suspensas/atrasadas em
decorrência da natural dificuldade, por serem fornecidas pelo SUS, agravadas pelo período de Pandemia de Coronavírus". Estimou ao
menos mais dois anos de incapacidade total a partir da data de cessação do benefício, em 22/3/2021.

O perito negou incapacidade definitiva para a atividade habitual, porém considerou que a autora pode se beneficiar de elevação de
escolaridade e reabilitação profissional para atividades administrativas. Mesmo assim, a reabilitação profissional só poderia ser iniciada
daqui a mais de dois anos, porque o perito atestou que a incapacidade total ainda deve durar pelo menos durante esse período.

Embora o perito tenha cogitado ser vantajoso para a autora iniciar reabilitação profissional daqui a dois anos, ele negou que já seja
possível confirmar que a incapacidade para a atividade habitual é definitiva. Considerou que com uso de prótese e com adaptações
orientadas pelo Crefes é possível que daqui a dois anos a autora esteja em condições de voltar a exercer a atividade habitual de cuidadora
de idosos. Enquanto não forem esgotadas as alternativas terapêuticas de superação das limitações funcionais decorrentes da amputação, a
incapacidade para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

Só é indispensável a análise das condições pessoais do segurado quando houver sido reconhecida incapacidade parcial para o trabalho.
Esse entendimento está implícito na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial
para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”. A
análise das condições pessoais pode, no máximo, servir para descartar a possibilidade de reabilitação profissional, autorizando, por
consequência, a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez quando estiver reconhecida a incapacidade parcial para o
trabalho. Em contrapartida, quando negada incapacidade para o trabalho em qualquer grau, o exame das condições pessoais não pode,
por si só, afastar a conclusão sobre a aptidão laboral calcada na valoração da prova pericial. Não tem cabimento deferir benefício por
incapacidade levando-se em consideração apenas aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais do requerente, se não foi constatada
nenhuma limitação funcional pelo perito. De acordo com a Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.
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Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito ao auxílio-doença. Não tem direito à aposentadoria por
invalidez porque não ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

A autora não tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por invalidez previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91,
porque essa vantagem só pode ser deferida aos beneficiários de aposentadoria por invalidez e porque o perito negou a necessidade de
assistência permanente de terceiros (quesito 17). 

O perito examinou a autora em 18/2/2021 (evento 26) e estimou o início da incapacidade em 31/3/2019 (quesito 10). Assim, quando o
benefício foi cessado, em 22/3/2021, a autora estava incapacitada para o trabalho. A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-
doença NB 31/628.069.792-8 desde a cessação, em 22/3/2021.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017), “sempre que possível, o ato de concessão ou
de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  

O perito estimou ao menos mais dois anos de incapacidade total a partir da data de cessação do benefício, em 22/3/2021. Arbitro a DCB
em 22/3/2023.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15
dias que antecederem a data de cessação, requerer a prorrogação do benefício por telefone (Central 135) ou na Internet por intermédio do
portal Meu INSS. Se a parte autora não apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 31/628.069.792-8 desde a
cessação, em 22/3/2021, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 22/3/2023.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001580204v4 e do código CRC c6fdd222. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029233-93.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IVAIR BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (Evento 73), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) não houve análise da situação de
desemprego para prorrogação do período de graça; (ii) não analisou a manutenção da qualidade de segurado do autor após aplicação
da conversão da MP 871/2019 na Lei 13.846/2019, além da prorrogação do período de graça pela existência de desemprego
involuntário; (iii) considerando o direito previsto, o autor beneficiário de auxílio-acidente perderia a qualidade de segurado em
15/08/2020; (iv) o autor não mais ingressou no mercado de trabalho após suas contribuições vertidas entre 01/09/2015 e
31/08/2017, o que lhe dá o direito a prorrogação do período de graça até 15/08/2021; (v) nota-se que mesmo que não se possa
analisar o estado de incapacidade do autor antes de 02/2019 por força da coisa julgada, o autor mantém qualidade de segurado até
15/08/2021, havendo lapso temporal até tal data para a analise pretendida.

Contrarrazões de evento 77.

 IDADE 62 anos
PROFISSÃO motorista
ESCOLARIDADE ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S) Esquizofrenia CID F20

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
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97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto
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O autor ajuizou esta ação em 4/12/2020 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que recebeu O autor está recebendo auxílio-acidente
decorrente de acidente de trabalho desde 6/7/1999 (Evento 16, OUT2) e já teve cinco benefícios indeferidos por motivos diversos
(Evento 16, OUT2, a partir da página 39).

Além disso, em 25/5/2016, o autor já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão de benefício por
incapacidade (Processo nº 5014671-50.2018.4.02.5001) e a perícia médica examinou o autor em 8/2/2019 atestando que, embora
fosse portador de epilepsia, psicose não orgânica não especificada e dor lombar, o autor não havia incapacidade para o trabalho. Por
esta razão, o pedido foi julgado improcedente e a sentença transitou em julgado (evento 11).

Na presente demanda, a perícia judicial (evento 30), por sua vez, elaborada em 18/05/2021, por médico especialista
em Psiquiatria, concluiu que o autor,  portador de Esquizofrenia e estava temporariamente incapacitado  para o trabalho
habitual desde outubro de 2020.

Destacou o perito que (i) a pessoa submetida ao exame pericial conforme documentação médica e avaliação pericial, é
portadora de Esquizofrenia;  (ii) a parte autora, no momento, apresenta-se com sintomas psicóticos (delírio persecutório,
alucinações auditivas, pensamento desorganizado), (iii) não tem aptidão para exercer essa atividade habitual, como motorista, (iv)
no momento, a pessoa examinada não consegue ter vontade própria e exprimir essa vontade devido aos sintomas psicóticos, (v) a
parte autora precisa utilizar antipsicóticos, (vi) sua incapacidade é temporária e existe desde outubro de 2020, (vii) o uso adequado
de medicação psicotrópica, acompanhamento médico regular e realização de psicoterapia poderiam conduzir a recuperação da sua
capacidade laborativa, (viii) o tempo estimado para tratamento é cerca de seis meses com tratamento adequado.

Diante disso, a controvérsia, nos autos, é a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, em outubro de
2020.

Com a publicação da Lei 13.846/2019, em 18 de junho de 2019, os beneficiários de auxílio-acidente passaram a ser
excluídos da regra prevista no art. 15, I da Lei 8.213/91. Assim, desde 18/06/2019, quem estivesse em gozo de auxílio-acidente e
não vertesse contribuições para o RGPS, não teria mais assegurada a sua qualidade de segurado perante o INSS.

Contudo, para aqueles que já eram beneficiários na época da mudança legislativa, só perderiam a qualidade de
segurado após 12 meses. Por esta razão, o autor manteve sua qualidade de segurado até 15/8/2020.

Quanto à alegação de que o autor teria direito a mais 12 meses de prorrogação do período de graça em razão do
desemprego involuntário, vale observar que, nos termos do art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91, o prazo de 12 meses para manutenção da
qualidade de segurado pode ser prorrogado por mais 12 meses se, depois da última contribuição para a previdência social, o
segurado ficar desempregado. Acontece que, a última contribuição do autor para o RGPS deu-se em 31/8/2017 (evento 16, OUT2). 

Deste modo, não resta dúvida de que, na data do início da incapacidade, em outubro/2020, o autor não era segurado da
Previdência Social.

Diante do exposto,  mantenho a sentença pelos próprios fundamentos acima.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001584834v31 e do código CRC e2087aae. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002923-44.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLARICE LUCIA LOIOLA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o réu a conceder auxílio-doença à parte autora a partir de 01/02/2021 (DII), mantendo-se o pagamento do
benefício pelo menos até o prazo de 45 dias, contados da implantação do benefício, bem como para condenar ao pagamento das
parcelas retroativas".

Em suas razões recursais (evento 46), a parte recorrente alega, em síntese, que, como mencionado em manifestação
dos autos,  recebia auxílio-doença desde 2017 e, como demonstrado em laudo pericial, ainda se encontra incapacitada, portanto, não
é cabível uma recuperação tão rápida como a sugerida na sentença, devendo ser concedidos, no mínimo, 24 meses de auxílio-
doença a fim de verificar a possibilidade de reabilitar-se ao trabalho, e, não sendo este possível, deverá ser concedida a
aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

IDADE  58 anos
PROFISSÃO  Vendedora
ESCOLARIDADE  Antiga 7ª série do ensino fundamental
DOENÇA(S)  Síndrome de Ganser, transtornos do humor e catarata bilateral (conclusão da perícia judicial)

 

VOTO

sEDa fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
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97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto
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A autora ajuizou esta ação em 27/10/2020 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária  e sua
conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença condenou o INSS a pagar o benefício por incapacidade
temporária desde 1/2/2021 (DII), mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de 45 dias, contados da implantação
do benefício, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação do réu à (a) concessão de auxílio-doença, (b) conversão do benefício em
aposentadoria por invalidez, e (c) pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9099/95), passo a decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que houve prévio requerimento administrativo.

O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A parte autora recebeu benefício de auxílio doença nº 6288349430 no período de 11/09/2017 a 29/11/2019 (Evento 10, OUT 2).

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 29, diagnosticou Síndrome de Ganser (F44.8), transtornos do
humor (F34.8), catarata bilateral (H26), afirmando o perito que a parte autora se encontra incapacitada de forma total e temporária para
o exercício de atividade laborativa desde 02/2021, "devido ao fato de as doenças estarem em atividade"

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 02/2021.

É importante ressaltar que, como se trata de incapacidade total, a autora se encontra incapaz para o exercício de qualquer
atividade laborativa, seja atividade de vendedora ambulante, como alegado pela autora na perícia, seja  atividade do lar, como defendido
pelo INSS na petição juntada no Evento 38. 

Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e cumprimento da carência necessária para a concessão do
benefício.

Qualidade de segurado e carência devidamente comprovadas tendo em vista que a parte autora contribuiu na qualidade de contribuinte
individual no período de 01/05/2016 a 30/04/2020 e de 01/06/2020 a 30/09/2020, bem como recebeu o auxílio doença nº 6288349430 no
período de 11/09/2017 a 29/11/2019 (Evento 10, OUT 2).

O benefício, in casu, é devido desde a data de início da incapacidade, em 01/02/2021.

Quanto ao termo final do benefício, observo que o(a) perito(a) judicial fixou em 08/2021. Entretanto, para não inviabilizar o direito de a
parte autora requerer administrativamente a prorrogação de seu benefício, determino que o servidor da APSADJ fixe a DCB em 45 dias a
contar da implantação no Sistema, conforme critério estabelecido pelo enunciado 120 do FOREJEF: "A data de cessação do benefício
(DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a
sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação,
se ainda considerar que está incapaz."

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, especificamente para condenar o réu a conceder auxílio-doença à parte autora a partir de 01/02/2021 (DII), mantendo-
se o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de 45 dias, contados da implantação do benefício, bem como para condenar ao
pagamento das parcelas retroativas.

 

(...)

Com efeito, a  perícia judicial (evento 29), elaborada em 28/5/2021, por médico especialista em medicina do trabalho,
concluiu que o(a) autor(a), embora fosse portador(a) de síndrome de Ganser, transtornos do humor e catarata bilateral, estava
temporiamente incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) ao exame físico, ela apresentou-se normocorada, normohidratada, anictérica,
acianótica, aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, pressão
arterial com 130 x 90 mmHg, eupnéico, tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos
adventícios, ausência de atitude antálgica, marcha atípica, amplitude normal dos movimentos articulares dos cotovelos, punhos,
dedos, coluna vertebral, quadril e joelhos, membros superiores e inferiores com motricidade e força preservadas; musculatura
eutônica, calosidade normal das mãos, ausência de edema em membros e/ou articulações; (ii) o histórico, os sinais e sintomas,
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assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que a pericianda apresenta
síndrome de Ganser e transtornos do humor, além de catarata bilateral; (iii) baseado no exame médico pericial, constata-se que na
data de hoje há incapacidade laborativa devido ao fato de as doenças estarem em atividade; (iv) presença de incapacidade laborativa
total, de forma contínua, de 02/2021 a 08/2021; (v) a doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual, devido ao fato de as doenças estarem em atividade; (vi) a incapacidade decorre
de progressão ou agravamento dessa patologia, fazendo parte da história natural da doença; e (vii) é possível estimar  o tempo e o
eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou
atividade habitual, qual seja, até 08/2021, com tratamento medicamentoso e psicoterapia.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que
lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial de forma temporária (até 8/2021).

Os documentos médicos apresentados, na inicial, por sua vez, não são suficientes para sinalizar o alegado estado
incapacitante. 

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001586040v23 e do código CRC d2bccdc7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000255-66.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO CRISTIANO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente

Em suas razões recursais (evento 43), alega, em síntese, que (i) a perícia judicial diagnosticou transtorno depressivo
recorrente, reações ao stress, artrose de coluna lombar, hérnia discal, fibromialgia, dor miofascial; (ii) são doenças crônico-
degenerativas em que não há previsão para o fim do tratamento; (iii) o julgamento foi contrário às provas dos autos e incompleto;
(iv) a perícia não responde aos quesitos apresentados e não faz análise da idade, qualificação e grau de escolaridade; e (v) o
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo perfeitamente decidir de acordo com seu livre convencimento, valendo-se
das demais provas já produzidas durante a instrução processual. 

Não foram protocoladas contrarrazões pela parte ré.

 IDADE 43 anos
PROFISSÃO Pedreiro 
ESCOLARIDADE Ensino Fundamental 
DOENÇA(S) Transtorno depressivo recorrente (CID F33), reações ao stress (CID F43), artrose de coluna lombar (M54.5), hérnia discal (M51.1),

fibromialgia (M79.7) e dor miofascial (M62)

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).
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A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 02/02/2021 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária desde
25/01/2021 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que recebeu benefício por
incapacidade temporária de 25/07/2016 a 22/11/2016, bem como entre 23/05/2018 a 25/01/2021 (evento 10).
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Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
22/05/2018 Laudo médico subscrito por neurocirurgião com o seguinte teor:  "Paciente com radiculopatia

bilateral L5 E S1 devido a estenose parcial do canal L3 L4 e pior L4 L5, sendo que piora aos
esforços físicos e peso, ainda em posição viciosa, tendo exame de ressonância de coluna lombar
sacral de 2016 e agora em 15/05/2018 que mostra a patologia. Paciente sem real indicação de
cirurgia até o momento, contudo sem possibilidade de trabalho com peso, posição viciosa e
escadas, para não piora e indicação de cirurgia em urgência".

31/08/2016 Laudo médico subscrito por ortopedista do SUS, com o seguinte teor: "Paciente com
espondilose lombar, acarretando dor vertebral e limitação funcional e das AVD. Tem ao exame
físico dor e palpitação na linha espondileia e na projeção muscular, movimentos  vertebrais
limitados em médio com dor de intensidade média. Não observamos sinais de compressão
radicular. Exame de imagem mostra espondilose lombar com estenose L4-L5, compatível com a
clínica. Indicamos tratamento clínico com fármaco e fisio para dor neuropática".

22/07/2016 Laudo médico subscrito por ortopedista do SUS, com o seguinte teor: " Paciente com estenose
foraminal lombar, com radiculopatia, encontra-se incapacitado para exercer suas funções
laborativas".

09/06/2017 Laudo médico subscrito por ortopedista com conteúdo ilegível em razão da caligrafia do
médico.

23/10/2018 Laudo médico subscrito por médico do SUS, com o seguinte teor: "Paciente com diagnóstico
recente de fibromialgia e depressão com ideação suicida, em início de tratamento. Devido
à dor generalizada e ao transtorno de humor, ainda descompesados, não apresenta condições
para atividades laborais no momento, já que as frustações repetidas diante da tentativa de
realizar tarefas tem agravado o quadro. Após o resultado, mesmo que parcial do tratamento
instituído, tal limitação poderá ser revista".

29/10/2019 Laudo médico subscrito por médico do SUS, com o seguinte teor: "Paciente em tratamento
psíquiátrico neste serviço, nesta data. Apresenta-se com quadro compatível com F33.1. Sugiro
afastamento laboral por ao menos 180 dias".

13/06/2019 Laudo médico subscrito por médico do SUS, com o seguinte teor: " Paciente com 40 anos com
lombociatalgia e cervicobraquialgia devido à hérnia de disco cervical e lombar que impede de
realizar as atividades laborativas".

22/01/2021 Laudo médico com o seguinte teor: "Paciente é portador de dor miofacial, fibromialgia e hérnia
discal (vista em RNM, última em 18/11/2021, vem apresentando quadro de dor há 17 anos,
com piora nos últimos anos,  o que tem limitado o paciente nas suas atividades laborais e tem
desenvolvido transtorno de ansieade, paciente sem condições financeiras, já em uso de
medicações fornecidas pelo SUS e todas já em dose máxima usadas para o tratamento de dor
e depressão, porém como se diz na literatura, para melhor resposta de melhora a essa doença o
paciente necessita de fortalecimento osteomuscular com importante impacto na melhora do
quadro. Diante do exposto e dos exames apresentados, consta que o paciente não tem condições
de realizar as atividades laborais de esforço físico, devendo ser afastado das mesmas e
necessita de auxílio para dar continuidade ao seu tratamento medicamentoso e de
reabilitação, visto que tem limitações neste tipo de tratamento pelo SUS".

No curso do processo, no evento 21, o autor apresentou o laudo médico, subscrito em 1/7/2021, atestando estar em
tratamento médico conforme CID 10 F33, F43, M43 e M545, com recomendação para manter medicamentos prescritos e terapia
invasiva com bloqueios peridurais lombais seriados, para alívio temporário, devendo evitar pesos e movimentos repetitivos e
afastar-se do labor por 120 dias.

Apresentou também o laudo médico, subscrito em 12/7/2021 por ortopedista, atestando a existência de compressão
radicular confirmada por ressonância magnética (estrangulamento de raiz nervoso), com dor constante sem melhora, sendo
encaminhado à neurocirurgião.

A perícia judicial (evento 24), por sua vez, elaborada em 23/07/2021, por médico especialista em medicina do
trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de transtorno depressivo recorrente, reações ao stress, artrose de coluna
lombar, hérnia discal, fibromialgia e dor miofascial, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o periciando comparece ao exame médico pericial, com acompanhante, mostrando-se lúcido
e orientado no tempo e no espaço, com  capacidade de julgamento, interpretação e raciocínio normais para o nível de escolaridade e
idade, com aparência e cuidados pessoais/higiene normai, em bom estado geral, normocorado, normohidratado, anictérico,
acianótico, aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, pressão
arterial de 130 x 80 mmHg, aparelho respiratório: eupnéico, tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio vesicular
fisiológico, sem ruídos adventícios, ausência de atitude antálgica, marcha claudicante com ajuda de muletas, amplitude normal dos
movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos, coluna vertebral, quadril e joelhos, membros superiores e inferiores com
motricidade e força preservadas; musculatura eutônica, calosidade aumentada das mãos, ausência de edema em membros e/ou
articulações, com laudos médicos que citam transtorno depressivo recorrente, reações ao stress, artrose de coluna lombar, hérnia
discal, fibromialgia e dor miofascial; (ii) o histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos
médicos anexados, permitem diagnosticar que o periciando apresenta transtorno depressivo recorrente, reações ao stress, artrose de
coluna lombar, hérnia discal, fibromialgia e dor miofascial, no entanto, baseado no exame médico pericial, constata-se que na data
de hoje não há incapacidade laborativa devido ao fato de as doenças estarem controladas; (iii) não é possível afirmar se havia
incapacidade entre a ata do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial; e
(iv) o  periciado está realizando tratamento, sem previsão de término. 
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Intimado a respeito do laudo pericial, apresentou a petição de evento 25 aduzindo que (i) é contrário
à intrução probatórias dos autos; (ii) incompleto, porquanto não análisou os laudos reumatologicos nem as demais recomendações
de especialistas quanto à capacidade laborativa; (iii) o perito apresenta uma contradição ao estipular a duração do tratamento; (iv)
não houve análise da idade, escolaridade e qualificação; e (v) é dever do magistrado valorar todas as provas produzidas para
concluir ou não pela incapacidade.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial ou em período pretérito.

A respeito dos laudos médicos apresentados, na inicial, nota-se que são contemporâneos ao período em que o autor
recebeu benefício por incapacidade temporária (23/05/2018 a 25/01/2021), sendo insuficientes para demonstrar o estado de
incapacidade laboral na cessação do benefício. 

Quanto aos laudos médicos apresentados no evento 21, subscritos em 1/7/2021 e 12/7/2021, atestando a existência de
doenças (CID 10 F33, F43, M43 e M545 e compressão radicular) e o afastamento do labor por 120 dias, também não são
suficientes para afastar o laudo pericial, que demonstrou que foi realizado exame físico criterioso.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário,
haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos.
Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001583339v57 e do código CRC e44c0d8b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007892-08.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: REGINA CELIA MEIRELES FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "conceder
à autora o benefício de auxílio doença, com duração de 120 dias, contados a partir da data da efetiva implantação pelo INSS,
sendo certo que a parte autora poderá requerer a prorrogação do benefício administrativamente, antes do término desse prazo, se
permanecer inapta para o trabalho".

Em suas razões recursais (evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a sentença concedeu o  benefício de
auxilio-doença desde a citação e com prazo para duração de 120 dias, contados a partir da efetiva implantação pelo INSS, podendo
requerer a prorrogação, baseando a sua decisão no laudo pericial que concluiu que a incapacidade é total e temporária; (ii) ocorre
que exerce a atividade de marisqueira, conta com 61 anos de idade e não possui escolaridade para o ingresso no mercado de
trabalho para exercer outra atividade, portanto, está incapacitada de forma total e definitiva, pois não consegue realizar a sua
atividade laborativa, ou quaisquer atividades que exijam o mínimo de esforço físico, visto que o quadro de saúde está se agravando;
(iii) existem provas robustas nos autos (laudos e exames médicos – evento 1/ANEXO2) que comprovam que a enfermidade gera
incapacidade laborativa total e definitiva para as suas atividades habituais ou quaisquer atividades que demandem o mínimo de
esforço físico desde a cessação indevida e por período indeterminado; (iv) embora a sentença descreva o trecho do laudo perirical
que esclareceu que, entre a data da cessação e a data da realização da perícia, encontrava-se incapacitada para suas atividades
laborativas, determinou a concessão do benefício de auxílio-doença somente a partir da citação; (v) restou comprovado, através do
laudo pericial e dos documentos acostados nos autos, a continuidade da moléstia incapacitante após a cessação do benefício; e
(vi) quanto ao tempo de duração da incapacidade laborativa, embora o perito tenha concluído que não há como determinar o tempo
para a recuperação, o magistrado concedeu o benefício por 120 dias a partir da efetiva implementação pelo INSS.

Sem contrarrazões.

 IDADE  61 anos
PROFISSÃO  marisqueira
ESCOLARIDADE  antiga 4ª série do ensino fundamental
DOENÇA(S)  fratura da perna incluindo o tornozelo (conclusão da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
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II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).
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O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:
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"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 16/12/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. A sentença determinou a concessão de auxílio-doença e o seu cancelamento após decorridos 120 dias a
contar da efetiva implantação, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A autora alega em sua inicial que está incapacitada para o trabalho em decorrência de "portadora de CID 10 S82.5 Fratura do maléolo
medial, CID 10 S82.6 - Fratura do maléolo lateral e CID 10 S82 -Fratura da perna (fixação com placas e parafusos)", apresentando os
seguintes laudos e exames médicos: laudo datado de 14 de fevereiro de 2020, dando conta de que a autora estava com edema e dor
(ANEXO3, fl. 14); laudo, datado de 24 de julho de 2020, atestando que a autora estava em tratamento pós cirurgia, necessitando se afastar
das atividades por 90 dias (ANEXO3, fl. 17); novo laudo, datado de 13/11/2020, atestando que a autora necessitava se afastar das
atividades por 120 dias; além de outros laudos e exames. 

O INSS apresentou os laudos das perícias administrativas que, por duas vezes, constaram a incapacidade laboral da autora.

O laudo pericial judicial (Evento 19), decorrente do exame médico realizado no dia 06/05/2021, concluiu que a autora, marisqueira e com
61 anos de idade, sofreu Fratura de perna incluindo tornozelo (CID S82), o que lhe causa incapacidade total e temporária  para a sua
atividade habitual e para qualquer atividade, não sendo possível deteminar o tempo para a sua recuperação.

Quanto a data de início da incapacidade, o laudo indica que esta se deu em 30/06/2019, conforme laudo médico (evento1 – anexo3), e que
é possível afirmar que entre a data da cessação do benefício administrativo e a data da realização do exame médico a autora se encontrava
incapacitada. 

Cabe ressaltar que o laudo judicial está de acordo com os laudos médicos particulares apresentados pela parte autora.

Não houve impugnação ao laudo.

Indefiro o requerimento de esclarecimentos realizado pelo INSS (evento 25, DOC1), uma vez que os laudos administrativos somente
atestaram a incapacidade da autora, não sendo razoável imaginar que a perita alteraria sua conclusão com base neles.

Da qualidade de segurado(a) e da carência.

Na data do início da incapacidade, a parte autora possuía a qualidade de segurada e a carência necessária, notadamente porque esteve em
gozo de benefício entre 30/06/2019  a 24/01/2020.

Da conclusão.

Nesse contexto, há de se concluir que a parte autora permaneceu incapacitada para o trabalho após o dia 24/01/2020 (DCB do NB
6287214817). No entanto, não há nos autos informação de que foi realizado pedido de prorrogação, de forma que não foi dado ao INSS
oportunidade de avaliar a continuidade da incapacidade da parte autora. Dessa forma, o benefício é devido desde a citação.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez também não é devida, uma vez que não restou comprovada a existência de
incapacidade laborativa total e definitiva da parte autora.

Presente também o perigo da demora. Fixada a tese da incapacidade, a parte autora encontra-se impossibilitada de gerar o próprio
sustento.

No tocante à duração do benefício, o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991, com a redação incluída pela Lei 13.457/2017, estabelece que:

“§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo
estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.”

O auxílio doença deverá ser mantido por 120 dias, contados do efetivo restabelecimento, prazo máximo permitido pelo dispositivo legal
supracitado.

III

Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:

(i) conceder à autora o benefício de auxílio doença, com duração de 120 dias, contados a partir da data da efetiva implantação pelo
INSS, sendo certo que a parte autora poderá requerer a prorrogação do benefício administrativamente, antes do término desse prazo, se
permanecer inapta para o trabalho. 
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(...)

Com efeito, a perícia judicial (evento 19), por sua vez, elaborada em 4/6/2021, por médico especialista em clínica
geral pediatria, concluiu que o(a) autor(a), por ser portador(a) de fratura de perna incluindo tornozelo, estava
temporariamente incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a autora relatou queda de bicicleta com fratura exposta do pé esquerdo, sendo
submetida à cirurgia para colocação de placa e parafusos, desde então, não consegue firmar o pé, deambulando com dificuldade,
não conseguindo carregar peso e fazer esforço físico, fazendo usa de muletas; (ii) ao exame clínico, apresentou-se com tronco sem
alterações, membros superiores normais, membros inferiores com tornozelo esquerdo com cicatriz antiga em maléolos, em bom
estado, conseguindo fletir o pé esquerdo, sem edema; (iii) a doença/lesão/sequela  teve início em 30/6/2019; (iv) a doença/moléstia
ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual; (v) a incapacidade é total
e temporária; (vi) é possível afirmar que havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício
administrativo e a data da realização da perícia judicial, ou seja, de  24/07/2020 e 13/11/2020; e (vii) a cirurgia já foi realizada e ela
está em tratamento de fisioterapia.

Intimado(a) a respeito do laudo pericial, apresentou a petição de evento 23 rechaçando as conclusões do perito e
aduzindo que estaria total e definitivamente incapacitada para qualquer atividade laboral.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que
lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial, porém temporária, e em período pretérito.

Os documentos médicos apresentados, na inicial, por sua vez, não são suficientes para sinalizar o alegado estado
incapacitante total e definitivo. Destaca-se o laudo médico subscrito em 24/7/2020 atestando que a autora estaria em tratamento
pós-cirúrgico de fratura em tornozelo esquerdo, tendo realizado 2 procedimentos cirúrgicos, com prescrição de fisioterapia para
reabilitação (previsão de 90 dias para tratamento). Destaca-se também o laudo médico datado em 13/11/2020 atestando a
necessidade de tratamento fisioterápico por 120 dias. Ou seja, tais elementos sinalizam a possibilidade de recuperação após
tratamento com fisioterapia.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

A respeito da fixação da DCB, a perícia judicial constatou a existência de incapacidade temporária, sem destacar  um
tempo mínimo para a recuperação da capacidade laborativa.

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DCB em 120 dias a partir de sua implantação.

De fato, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in terminis, que "sempre que possível, o
ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8° deste artigo, o benefício cessará
após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado
requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei".

No julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da
controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado
para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente,
sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos
segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB
fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica." (Data do julgamento:
19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert não estimou prazo para a recuperação da plena capacidade laborativa e, ante o imperativo legal de
fixação de DCB,  deve-se limitar a concessão do benefício em 120 dias a contar da data da implantação do benefício.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001570291v20 e do código CRC b393d632. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010191-24.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO ANTONIO GISTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 50), a parte recorrente alega, em síntese, que (i)  encontra-se incapacitado de forma
definitiva para o exercício de suas funções laborativas, em razão de graves enfermidades que o aflige; (ii) trabalha como agente
funerário que tem como algumas das funções organizar urnas, ornamentar salas de velório, auxiliar no cerimonial de despedidas dos
velórios, responder pelo sepultamento, auxiliar nos serviços administrativos, prestar serviço aos familiares, executar a conservação
de cadáveres por meio de técnicas substituindo fluidos naturais por líquidos conservantes, providenciar os registros de óbitos e
demais documentos necessários, ou seja, é uma atividade que exige  um equilíbrio emocional constante, pois lida com situações de
dor e angústia das pessoas atendidas; (iii) apresenta quadro depressivo recorrente intercalado por períodos de aceleração de
pensamento, agitação psicomotora, agressividade e insônia; (iv) além das enfermidades psiquiátricas, é portador de diabetes e
hipertensão arterial, fazendo uso  contínuo de psicotrópicos; (iv) os laudos apresentados estão subscritos por profissionais
vinculados ao Sistema Único de Saúde, servidores públicos, portanto, merecedores de fé pública, sendo que tais laudo relatam a sua
história clínica, demonstrando que se encontra acometido de doença psiquiátrica severa; (v) em razão da gravidade de suas
enfermidades, esteve no gozo do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB 632.601.303.1 com DIB em
01/11/2014 e cessado indevidamente no dia 31/03/2021 após ser submetido a uma perícia de revisão no INSS; (vi) a sentença
julgou  improcedente o pedido por entender que perdeu a qualidade de segurado em 16/12/2015; (vii) a perícia judicial realizada
por médico especialista em psiquiatria concluiu que a incapacidade é de duração indefinida, por ser portador de transtorno afetivo
bipolar e mal de Parkinsonismo (a esclarecer); (viii) rercebeu o benefício de auxílio-doença através de tutela concedida
em 10/9/2020 nos autos da ação nº 5010897-75.2019.4.02.5001, posteriormente cassada; (ix) em razão disso, a sentença concluiu
que ele não pode ser beneficiado de uma decisão de tutela concedida em 10/9/2020 para retroagir a manutenção da qualidade de
segurado até 2014, uma vez que tal decisão perdeu sua validade após a reforma da sentença pelo acórdão transitado em julgado;
(x) o art. 15 da Lei 8.213/1991 traz as possibilidades da manutenção da qualidade de segurado, dentre elas, a manutenção de
segurado sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício; e (xi) uma vez que não há exigibilidade do recolhimento de
contribuições ao RGPS do segurado que está em gozo de benefício previdenciário, logo, não há que se falar em perda da qualidade
de segurado, ainda que se trate de benefício concedido através de tutela antecipada.

Sem contrarrazões.

 IDADE  61 anos
PROFISSÃO  agente funerário
ESCOLARIDADE  ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)  transtorno afetivo bipolar e mal de Parkinson a esclarecer (conclusões da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).
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Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 23/4/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde  25/3/2021 (NB
634.509.090.9) e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 30/5/2019 a
7/8/2019 por decisão judicial (autos n. 50108977520194025001), conforme dossiê de evento 8. 

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/634.509.090-9 desde 25/03/2021 com sua
conversão em aposentadoria por invalidez. 

O autor já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão benefício por incapacidade (Processo nº 5010897-
75.2019.4.02.5001). O perito médico do trabalho examinou o autor em 6/2/2020 (evento 36). O pedido foi julgado procedente e o INSS
condenado a conceder aposentadoria por invalidez com DIB em 1º/11/2014. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao
recurso interposto pelo INSS (evento 37). O acórdão transitou em julgado, formando coisa julgada material (evento 38).

O INSS requereu a restituição dos valores pagos em razão da tutela antecipada (evento 34). O autor requereu a declaração de inexistência
do débito (evento 35). O processo está suspenso (evento 33).

Ocorre que o direito ao auxílio-doença se baseia numa relação jurídica continuativa, de trato sucessivo. Por isso, a decisão judicial que
nega direito ao benefício só preserva sua eficácia enquanto se conservar a mesma situação de fato que a tiver motivado. Trata-se de
julgamento rebus sic stantibus. O quadro clínico do autor pode ter se alterado após a realização do exame pericial no primeiro processo.
Essa possibilidade pode afastar a intangibilidade da coisa julgada.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/634.509.090-9, formulado em 25/03/2021, foi indeferido porque a perícia médica
administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 3).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno afetivo bipolar e Parkinsonismo a esclarecer (evento 20,
quesito 2). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de agente funerário (quesitos 5-6).  Concluiu que há
incapacidade de duração indefinida (quesito 12).

O INSS alegou que (evento 28).

No caso, realizada perícia judicial, o expert fixou a data de início da incapacidade (DII) entre 27/07/2020 e 27/01/2021, quando a parte
autora não mais ostentava qualidade de segurado, como se percebe dos documentos anexados aos autos: (...)

Assim, diante do término do último vínculo empregatício em 02/10/2014, a parte autora manteve qualidade de segurado até 15/12/2015
(fim do período de graça), nos termos do art. 15 da Lei nº 8.213/1991. Logo, não obstante a conclusão apresentada acerca da presença de
incapacidade, não há direito ao benefício pretendido, ante o não preenchimento do requisito QUALIDADE DE SEGURADO por ocasião
da DII. Quanto ao recebimento do benefício nº 632.601.303-1, cumpre asseverar que tal se deu em razão de tutela antecipada obtida nos
autos do processo judicial nº 5010897- 75.2019.4.02.5001, posteriormente revogada, o que impossibilita que o usufruto de tal benefício
seja considerado para fins de avaliação da permanência da qualidade de segurado (...)

Ante o exposto, requer o INSS seja(m) julgado(s) improcedente(s) o(s) pedido(s) constantes da petição inicial, reconhecendo-se a falta de
qualidade de segurado da parte autora por ocasião da data do início da incapacidade (DII). Eventualmente procedente o pedido de
concessão de benefício previdenciário, o que se admite tão somente para argumentar, requer que seja reconhecida a prescrição das
parcelas anteriores a 05 anos da propositura da ação.

O autor alegou que (evento 43):
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(...)

O art. 15, incido I, da Lei 8.213/91, estabelece que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:  "I - sem limite
de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente".

A sentença reformada foi proferida em 10/9/2020. Por força de antecipação de tutela naquela sentença, o autor recebeu aposentadoria por
invalidez até sua posterior revogação pelo TRF.

Portanto, na DIB da aposentadoria por invalidez, o autor já havia perdido a qualidade de segurado.

A situação jurídica do autor anteriormente à data da sentença não estava consolidada e foi posteriormente reformada pelo TRF da 2ª
região.

O autor não pode ser beneficiar de uma decisão de tutela concedida em 10/9/2020 para retroagir a manutenção da qualidade de segurado
até 2014, uma vez que tal decisão perdeu sua validade após a reforma da sentença pelo acórdão transitado em julgado.

Nesse raciocínio, o último recolhimento efetuado pelo autor ocorreu em outubro/2014.

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para recolhimento da contribuição referente ao
mês imediatamente posterior ao do final do prazo estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo
mês seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O autor perdeu a qualidade de segurado em 16/12/2015 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

A perita judicial examinou o autor em 27/7/2021 (evento 12) e estimou o início da incapacidade há mais de seis meses (quesito 15).

Com a petição inicial, o autor exibiu laudos médicos datados de 13/12/2018 21/3/2019, 2/4/2019, 10/4/2019, 6/5/2019, 17/7/2019,
22/7/2019, 27/12/2019, 22/3/2021 (evento 1, LAUDO6-LAUDO8). Os laudos exibidos no evento 30, LAUDO2 e evento 45, LAUDO2 são
posteriores.

Na data do início da incapacidade, o autor não era mais segurado da Previdência Social.

Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de contribuir para o sistema ficam desamparados em relação
às prestações previdenciárias.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

(...)

Como se observa, o reconhecimento da incapacidade do autor desde 2014, com  a concessão de auxílio-doença
concedido, por força da tutela provisória de urgência, de 30/5/2019 a 7/8/2019, foi objeto de controvérsia na ação de n. 5010897-
75.2019.4.02.5001, reconhecendo-se a improcedência da pretensão, e, por esse motivo, a questão não pode ser mais discutida na
presente ação, em razão da coisa julgada.

Não se pode nem mesmo cogitar que a qualidade de segurada da parte autora foi mantida em todo o período em que
recebeu o auxílio-doença, pela boa-fé e pela impossibilidade legal de retorno ao trabalho enquanto em gozo de benefício por
incapacidade que lhe fora deferido judicialmente. Isso porque o auxílio-doença foi pago somente de 5/2019 a 8/2019. 

Assim, considerando que a  perita judicial examinou o autor em 27/7/2021 (evento 12) e estimou o início da
incapacidade há mais de seis meses (quesito 15), pode-se afirmar que, nesse momento, não detinha mais a qualidade de segurado da
Previdência Social, pois o dossiê de evento 8 demonstra que o último vínculo empregatício foi mantido de 5/7/2014 a 2/10/2014.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença. 

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551451v14 e do código CRC 208ca1dd.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003198-90.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
"condenar o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, os valores relativos ao período de
29/10/2020 a 18/01/2021, a título de auxílio doença".

Em suas razões recursais (evento 39), a parte recorrente alega, em síntese, que a sentença há de ser modificada
porquanto o julgador não está adstrito ao laudo pericial, pois, de acordo com provas apresentadas, a incapacidade existe/persiste
desde o 1º requerimento indevidamente cessado em 23/10/2020 e pelo menos até a data que realizada perícia em 26/07/2021,
embora entende que ainda persiste incapacitada.

Sem contrarrazões.

 IDADE  39 anos
PROFISSÃO  do lar
ESCOLARIDADE  ensino médio completo
DOENÇA(S)  transtorno depressivo recorrente  e transtorno de personalidade não especificado

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

5003198-90.2020.4.02.5003 500001569778 .V18 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 302



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 255/505

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 24//11/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 5/12/2019 e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 4/4/2017 a 6/7/2018 e 30/7/2018 a
23/1/2020 (evento 1/CNIS13).
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A sentença deu parcial procedência à pretensão inicial para determinar o pagamento de auxílio-doença de 29/10/2020
a 18/1/2021 sob os sehguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação do réu à (a) concessão de auxílio-doença, (b) conversão do benefício em
aposentadoria por invalidez, (c) majoração da aposentadoria em 25% em razão da necessidade de assistência permanente de
terceiros, (d) concessão de auxílio acidente, (e) pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas, e (f) compensação dos danos
morais narrados na inicial.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9099/95), passo a decidir.

O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 23, concluiu que a "autora encontra-se em acompanhamento
psiquiátrico 2016, tendo em vista o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente (CID-10 F33) e transtorno de personalidade não
especificado (CID-10 F60.9). Ademais, apresenta histórico de acidente vascular cerebral ocorrido em Outubro de 2020, com sequela
clínica envolvendo o campo visual esquerdo, não quantificado por campimetria computadorizada e/ou avaliação oftalmológica",
afirmando o perito que atualmente a autora se encontra capaz para o exercício de sua atividade habitual do lar, pois "apesar dos
diagnósticos supradescritos, não existem limitações funcionais". Por fim, constatou que "a autora manteve-se incapaz no período de
29/10/2020 a 29/02/2021, conforme laudo médico emitido pelo Dr. Fabio Furieri (CRM/ES 5123) em 29/10/2020."

Concluo, assim, comprovada a incapacidade pretérita no período de 29/10/2020 a 29/02/2021.

Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e cumprimento da carência necessária para a concessão do
benefício.

Qualidade de segurado e carência devidamente comprovadas, tendo em vista que a parte autora recebeu benefício de auxílio doença
nº 6303789750, no período de 30/07/2018 a 23/01/2020, e nº 6337723906, no período de 19/01/2021 a 25/05/2021.

Concluo, portanto, que o pagamento das parcelas atrasadas a título de auxílio doença é devido no período de incapacidade comprovado
pela perícia judicial, descontados os períodos em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade, ou seja, de 29/10/2020
a 18/01/2021.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a majoração em questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que a postura administrativa do réu tenha
configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória,
não demonstrando a existência do dano alegado.

Por fim, não há direito ao recebimento de auxílio acidente, tendo em vista que não há comprovação de existência de limitação funcional
causada por acidente de qualquer natureza.

Pelo exposto, revogo a antecipação de tutela deferida no Evento 3, DESPADEC 1, e julgo procedente em parte o pedido, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em
julgado da presente decisão, os valores relativos ao período de 29/10/2020 a 18/01/2021, a título de auxílio doença.

(...)

Em suas razões recursais, a autora alega que estaria incapacitada desde a cessação do benefício em 23/10/2020,
todavia, não há elementos nos autos nesse sentido. A perícia judicial de evento 23, por sua vez, não verificou incapacidade
laborativa durante o exame, proferindo o seguinte parecer: "Exame clínico pericial evidenciando estado de vigília, consciência
preservada, orientação no tempo e no espaço, sem déficit cognitivo, raciocínio lógico, fluxo e conteúdo de pensamento
preservados. Sem alteração de força muscular, equilíbrio mantido, marcha atípica e eudiadodocinesia". Porém, acrescentou que
a autora manteve-se incapaz no período de 29/10/2020 a 29/02/2021, conforme laudo médico emitido em 29/10/2020.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário,
haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos
(ou seja, a partir de 29/2/2021). Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.
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Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001569778v18 e do código CRC 21c09643. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001299-57.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NILTON SOUZA SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
"condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde 05 de março de 2020, com o pagamento de valores
atrasados".

Em suas razões recursais (evento 57), a parte recorrente alega, em síntese, que faz jus ao recebimento da
aposentadoria desde 13/2/2020 (DER) e ao acréscimo de 25% sobre os proventos com base no art. 45 da Lei n. 8.213/1991. 

Sem contrarrazões. 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.
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Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
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8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 1/6/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez, bem como o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991. Consta, nos autos, que nunca recebeu
auxílio-doença  (evento 10). Consta, ainda, que houve requerimento administrativo em 13/2/2020 (evento 10).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria desde
5/3/2020, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação do réu à (a) concessão de auxílio-doença, (b) conversão do benefício em
aposentadoria por invalidez, (c) majoração da aposentadoria em 25% em razão da necessidade de assistência permanente de
terceiros, (d) pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas, e (e) compensação dos danos morais narrados na inicial.
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O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 40, diagnosticou que o autor é portador de doença de Parkinson (CID-10 G20),
diagnosticada em Março de 2020, afirmando a perita que a parte está acometida de incapacidade parcial e permante, "tendo em vista as
limitações funcionais inerentes à patologia e as exigências motoras relacionadas ao cargo".

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, que constata a existência da enfermidade e da incapacidade, bem como dos laudos
médicos apresentados nos autos, concluo que restou comprovado que o(a) segurado(a) apresenta incapacidade para o exercício de
atividade laboral desde março de 2020, sendo que o documento médico que constatou a enfermidade incapacitante data de 05 de março de
2020 (evento 1, laudo 10).

Quanto à possibilidade do exercício de outras atividades, torna-se necessário avaliar as condições pessoais do segurado, como idade, nível
social e educacional para verificar a real capacidade para realização de atividades laborais.

Assim, constato também, na hipótese dos autos, a inexistência de condições razoáveis de reabilitação da parte autora para o exercício de
outra atividade, tendo em vista sua idade, grau de instrução e natureza da enfermidade, circunstâncias que justificam a concessão de
aposentadoria por invalidez. Nesse sentido também opinou a perita nomeada pelo Juízo.

Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e cumprimento da carência necessária para a concessão do
benefício.

Qualidade de segurado devidamente c omprovada conforme vínculos constantes no relatório do CNIS juntado no EVENTO 10, out2, sendo
que o último vínculo foi no período de 11.05.2017 a 14.05.2019.

Na forma do artigo 60, caput, da Lei 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua
atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei”, sendo que o artigo 25, inciso I do
referido dispositivo legal determina como período de carência para o “auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze)
contribuições mensais”.

No caso concreto, a parte autora comprovou que possui mais de 12 contribuições. Na forma do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91,
mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, "até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o
segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração". Dessa forma, após a cessação do vínculo encerrado em 14.05.2019, a parte autora manteve a qualidade de segurado por 12
(doze) meses, ou seja, ostentaria a qualidade de segurado até 15.07.2020, de modo que não perdeu a qualidade de segurado.

Por tal razão, faz jus a parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, que deverá ser concedido desde  05 de março de 2020,
data constante do documento médico do evento 1, laudo 10, e referida pela perita judicial

Convém ressaltar, por fim, que, na remota hipótese de reabilitação para outra função, o INSS deverá adotar as providências adequadas
para a cessação da aposentadoria por invalidez, na forma do art. 47 da Lei 8.213/91.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a majoração em questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que a postura administrativa do réu tenha
configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória,
não demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC,
para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde 05 de março de 2020, com o pagamento de valores
atrasados.

Os valores atrasados serão atualizados com a aplicação dos juros de mora desde a citação, consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei
11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

Outrossim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ante o juízo de certeza ora formado e o perigo de dano de difícil
reparação (privação de verbas de natureza alimentar) determinando a concessão do benefício a partir da competência do mês de outubro
de 2021, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de responsabilidade, restando condicionado o
pagamento dos atrasados ao trânsito em julgado da presente decisão.

(...)
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Com efeito, a perícia judicial de evento 40 afirmou que a data provável do início da incapacidade da parte autora seria
em março/2020 (data do dignóstico de doença de Parkinson em 5/3/2020, conforme laudo médico de evento 1/LAUDO10).
Considerando que não há nenhum elemento de prova de que essa patologia já estava manifestada na DER, em 13/2/2020, deve ser
mantida a DIB fixada na sentença. 

A respeito do pedido de acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria, o  valor da aposentadoria por
invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa deve ser acrescido de 25% (art. 45 da Lei
8.213/1991). A lei não exige que essa assistência seja prestada por alguém da família ou por pessoa remunerada com essa
finalidade nem faz restrições quanto a esse aspecto, não cabendo ao intérprete fazê-lo. O Anexo I do Regulamento da Previdência
Social apresenta a relação das situações em que o aposentado por invalidez tem direito ao referido acréscimo de 25%. Entende-se,
entretanto, que se trata de rol exemplificativo.

A  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, na sessão do dia 9/10/2016
(Processo 50045061820114047107), que o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez pode ser concedido, mesmo sem o
pedido estar explícito na inicial; para tanto, é necessário que a perícia comprove que o segurado necessite de ajuda permanente de
terceiros.

No caso, como bem destacou a sentença, não há prova inequívoca de que a autora necessita de auxílio de terceiros
para os atos da vida cotidiana. Não obstante, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001546960v10 e do código CRC 365318cb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020891-59.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCIO TONETO RESENDE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o recorrente encontra-se enfermo há
vários anos (ao menos desde 2002) e, desde 2017 recebe o atual beneficio por incapacidade temporária;  (ii) a sentença julgou
procedente o pedido inicial, convertendo o benefício temporário em aposentadoria por invalidez; (iii) a questão em debate cinge-se
sobre a fixação da DIB da aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade definitiva está isenta de questionamentos, já
que comprovada tanto pela documentação médica do autor, quanto pela prova pericial, (iv) o magistrado fixou a DIB na data da
sentença, o que não condiz com os elementos de prova que carreiam os autos; (v) o segurado alternou breves períodos de atividade
com extensos períodos de afastamento desde 2002, quando passou a receber o benefício por incapacidade temporária pela primeira
vez; (vi) ficou sedimentado no laudo pericial que houve piora acentuada no estado de saúde do autor nos últimos dois anos, além do
que, por óbvio, restou esclarecido que não houve melhora com o tratamento adotado; (vii) o segurado já não conseguia exercer suas
atividades laborais desde 2017 e, 04 anos depois, permanece nessa mesma condição, nunca recuperou sua capacidade laborativa,
estando em estado imutável desde a perícia médica que respaldou a concessão do benefício por incapacidade temporária 2017; (viii)
a perícia foi categórica ao afirmar que a incapacidade é definitiva e subsiste desde 19.07.2017; (ix) a referida definição é
importante, porque embora não trará efeitos financeiros retroativos, visto que o recorrente recebia auxílio-doença até a fixação da
sentença, há considerável diferença no valor da RMI em razão da forma do cálculo posterior à reforma previdenciária, que aplicou
o fator previdenciário maior – e prejudicial – ao recorrente; (x) se a mesma doença incapacitante impede o autor de retornar ao
trabalho desde 2017, restando claro no laudo judicial que nunca houve recuperação da capacidade laborativa nem mesmo melhora
do quadro clínico, a incapacidade constada em 07/2017 já era definitiva, uma vez que o estado de saúde do autor não melhorou, de
modo que ele se encontra impedido de trabalhar desde aquela época, o que demonstra que o lapso temporal entre a concessão do
auxílio-doença e a realização da perícia judicial veio firmar a certeza da incapacidade definitiva; (xi) desde 07/2017 verifica-se a
existência da mesma doença incapacitante (CID I50) que é a mesma enfermidade detectada pelo perito e apontada como causadora
da incapacidade permanente; (xii) a DIB deve ser fixada em 19/07/2017, bem como seus efeitos financeiros, seja retroativo ou seja
na RMI em razão da forma do seu cálculo.

Sem Contrarrazões 

 IDADE 47 anos
PROFISSÃO motorista de caminhão
ESCOLARIDADE ensino fundamental incompleto 
DOENÇA(S) Dor torácica. Refere dispneia para grandes esforços, grupo funcional II conforme II Diretriz de Cardiopatia Grave.

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
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prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".
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A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:
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"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação, em 16/06/2021, requerendo a concessão de auxílio-doença desde 08/04/2019 e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu diversos benefícios e que o seu último auxílio-doença
cuja DER foi em 03/8/2017 ainda está ativo (Evento 14).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
09/02/2021 Laudo médico subscrito por psicóloga  com o

seguinte teor:  Em 09/02/2021 foi realizada
avaliação psicológica de 50 minutos, sendo
utilizada técnica de entrevista e observação. O
examinado foi submetido á anamnese clínica,
sendo constatadas desordens psicológica
emocional e alterações psicossomáticas em
decorrência de seu estado de saúde realcionado ao
miocárdio e acidente vascular cerebral. Apresenta
sintomas relativos ao miocárdio e acidente
vascular cerebral. Apresenta sintomas relativos a
angustia, insonia, ansiedade e irritabilidade. (CID
10 F41.1- F41.2). Dados os sintomas acima
necessita de afastamento de suas atividades
laborais por tempo indeterminado. 

28/08/2017 Laudo médico subscrito por médica pasiquiátrica
com o seguinte teor: importante que interfere em
seu estado emocional psíquico. Sem condições de
trabalho no momento necessita de afastamento
laborativo por um período minímo de 90 dias até
retorno de nova avaliação. CID 10: f41.1/F45/F31
ainda em investigação.

20/05/2021 Estudo ecocardiográfico com color doppler
subscrito  por médico cardiologista.

04/02/2021 Laudo médico subscrito por neurologista com o
seguinte teor: AVC isquêmico cardioembólico data
de internação 31/01/2021 CID:I64. Período
sugerido para repouso laboral 90 dias.

25/12/2020 
24/12/2020 
23/12/2020

 
Evoluções médicas  subscrito por clínico geral.

18/03/2021 Declaração médica cardiológica subscrito por
médico cardiologista com o seguinte teor: declaro
que o referido paciente apresenta insuficiência
cardíaca classe funcional NYHA III em tratamento
máximo tolerado. Também está descontrolado da
glicemia e da funçaõ pulmonar. realizou
cateterismo cardíaco e apresenta ponte miocárdia
com repercussão clínica evidente por manifestação
de dor precordial e dispnéia além de
ecocardiogramamostrando disfunção sistólica,
além de dor torácica constante constante com
irradiação para o braço, secundária a insuficiência
cardiáca documentada. Neste momento encontra-
se em otimização terapêutica, sem condições de
voltar as atividades relacionadas ao trabalho,
devido a sintomatologia exuberante apresentada.
Refere dificuldade visual, provavelmente
secundária pa retinopatia dabética. Refere estresse
durante qualquer atividade mesmo assistindo aulas
e consequente dor precordinal. Orienta-se manter
afastado das aulas, por sintomas referidos ao
assisti-las.
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A perícia judicial (evento 17), por sua vez, elaborada em 10/08/2021, por médico especialista em cadiologista,
concluiu que o autor era portador de Insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatia isquêmica, ponte miocárdica, acidente
vascular encefálico e estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor é portador de insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatia isquêmica, ponte
miocárdica, acidente vascular encefálico 12/2020 de etiologia cardioembólica em uso de varfarina, hipertensão arterial, ex-usuário
de cocaína e anfetamina, diabetes insulino dependente, ex-tabagista, doença pulmonar obstrutiva crônica, transtorno de ansiedade,
(ii) no exame físico, estava em bom estado geral, calmo, corado e hidratado, acianótico, lúcido e orientado em tempo e espaço,
murmúrio vesicular presente e simétrico e ambos hemitóraces, sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco regular, bulhas
normofonéticas, sem sopros, boa perfusão capilar periférica, sem sinais clínicos de congestão, extremidades quentes e bem
perfundidas, pulsos amplos e simétricos, sem edema periférico, com pressão arterial 120x70 mmhg e frequência cardíaca de 68
batimentos por minuto, (iii) o autor corre o risco de agravamento do seu quadro clínico, pelo risco de eventos cardíacos (angina,
síndrome coronariana aguda, morte súbita) relacionados ao excesso de esforço físico, (iv) há incapacidade desde 19/7/2017, (v) sua
incapacidade é definitiva.

Pois bem. Não há nos autos comprovação de que a incapacidade era definitiva desde 19/7/2017. Apesar da estimativa
pericial, há, nos autos, laudo médico particular juntado no Evento 1, LAUDO9 e datado em 28/8/2017 atestando que, naquela
data, a incapacidade do autor era temporária e por isso sugere afastamento por 90 dias e a necessidade de nova avaliação do autor.

No mais, e como bem ressaltou a sentença, no que tange à produção dos efeitos pecuniários decorrentes da concessão
do benefício, a sentença revela-se de caráter constitutivo e por isso concedeu aposentadoria por invalidez a partir daquela data.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. O
autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5022877-48.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: NADIA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "conceder
o auxílio por incapacidade temporária NB 31/634.627.501-5 desde 8/4/2021, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade
permanente com DIB em 15/9/2021".

Em suas razões recursais (evento 37),  alega, em síntese, que (i) o perito não atestou a incapacidade para a atividade
de diarista, mas apontou limitações a ela; (ii) o juiz entendeu que tais limitações prejudicam "severamente o exercício da atividade
de diarista"; (iii) ocorre que a autora não é diarista e, caso seja, não tem qualidade de segurado nem cumpriu a carência; (iv) isso
porque, conforme cnis anexado ao evento 7, todas as suas contribuiçoes foram feitas como facultativo baixa renda; (v) o  segurado
facultativo, por definição legal, não exerce atividade remunerada; (vi) o segurado facultativo baixa renda, por exigência legal, deve
dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência; (vii) com efeito, essa regalia cobiçadíssima foi criada
pela Lei 12.470/2011; (viii) tais requisitos se justificam porque o segurado na condição de dona de casa tem a prerrogativa de
recolher 5% sobre o salário-de-contribuição, ao contrário dos demais segurados que exercem atividade economicamente
aquilatável, que possuem uma carga imensa de contribuição previdenciária, tanto pelo empregado quanto pelo empregador; (ix)
portanto, para que sejam validadas tais contribuições, a autora precisa cumprir os requisitos legais previstos na Lei nº 12.470/2011;
(x) esses são os 5 requisitos verificados pelo inss quando da validação das contribuições do facultativo de baixa renda; (xi) no
presente caso, a fim de que sejam válidas tais contribuições, a autora apenas pode ser avaliada como dona de casa; (xii)  se nem
mesmo a incapacidade para a atividade de diarista foi atestada, mas apenas limitações, muito menos há incapacidade para a
atividade de dona de casa, para quem não se aplica as restrições apontadas (carregar peso em excesso e subir e descer escadas em
demasia); (xiii) com efeito, apenas eventual incapacidade para os atos da vida diária permite ao segurado facultativo auferir
benefício por incapacidade, já que ele não trabalha; (xiv) de fato, a incapacidade para as atividades básicas do dia-a-dia é a
incapacidade mais grave que pode existir e apenas ela pode dar ensejo ao benefício por incapacidade para quem não trabalha, ou
seja, para o segurado facultativo; (xv)  não foi atestada incapacidade para atividades do lar, atividade esta que não se confunde com
as atividades da empregada doméstica/diarista/faxineira, que têm vínculo empregatício, jornada de trabalho, remuneração,
compromisso, subordinação, horários, etc; e (xvi) em caso de eventual deferimento de antecipação de tutela nestes autos, com
posterior revogação da mesma, deve ser determinada a devolução desstes valores com cobrança nos próprios autos e,
subsidiariamente, caso não se entenda possível a devolução,  o sobrestamento do feito, conforme determinação do stj na
controvérsia 51 (revisão do Tema 692).

Sem contrarrazões.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
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I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".
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Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)
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A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor  ajuizou esta ação em 28/6/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 8/4/2021 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 7/5/2019 a 28/5/2019 (evento 7).

A sentença julgou procedente a pretensão inicial para conceder auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por
invalidez desde 15/9/2021 sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde 8/4/2021 com sua conversão em aposentadoria
por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária NB 31/634.627.501-5, formulado em 8/4/2021, foi indeferido
porque a perícia médica administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO5).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou espondilolistese de grau I da coluna lombar com pseudo
abaulamento discal (quesito 2, evento 19). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de diarista autônoma,
porém com queda da capacidade de rendimento e produtividade (quesitos 5-6). Atestou restrição de carregar peso em excesso e subir e
descer escadas em demasia (quesito 7). Concluiu há queda de produtividade definitiva (quesito 12).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 25).

A conclusão exposta no laudo pericial não vincula o juiz (art. 479 do CPC/2015). Assim, apesar de o perito ter atestado a possibilidade de
desempenho da atividade habitual com limitações, formulo conclusão em sentido divergente. A restrição funcional atestada pelo perito
prejudica severamente o exercício da atividade de diarista. É difícil imaginar que a autora possa trabalhar com produtividade aceitável
sendo portadora de limitação para carregar peso em excesso e subir e descer escadas em demasia.

Se, para exercer uma profissão, o segurado precisa, em razão das suas condições pessoais, sacrificar-se de forma extraordinária em
relação à média dos trabalhadores da mesma categoria profissional, tendo de empreender adaptações exageradas no modo de execução
das tarefas, configura-se incapacidade parcial para o trabalho. Entendimento em sentido contrário implica desrespeito ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Ademais, o perito confirmou que a queda de rendimento e de produtividade é definitiva. Essa avaliação foi feita exclusivamente sob o ponto
de vista clínico e físico. Ocorre que as condições pessoais do segurado também são relevantes para efeito de definir a real possibilidade de
reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez reconhecida a
incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria
por invalidez”.

Em se tratando de trabalhadora nascido em 15/10/1963, com 58 anos de idade, com ensino fundamental completo (evento 19, quesito 1),
com experiência profissional de diarista, é improvável que consiga se reinserir no mercado de trabalho em qualquer atividade. Descarto,
na prática, a viabilidade de reabilitação profissional e reconheço o direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Aplica-se o art.
42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O perito examinou a autora em 15/9/2021 (evento 10) e estimou queda de rendimento há aproximadamente um ano (quesito 9). Naquela
data, a autora era segurada da Previdência Social. A autora recebeu auxílio-doença no período de 19/12/2018 a 16/9/2019 (evento 7,
OUT2). Na data do requerimento administrativo, em 15/9/2021, a autora estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao auxílio por incapacidade temporária NB 31/634.627.501-5 desde o requerimento administrativo, em 8/4/2021, com
sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde o exame pericial, em 15/9/2021.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio por incapacidade temporária NB 31/634.627.501-5
desde 8/4/2021, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente com DIB em 15/9/2021.

(...)

O INSS, em suas razões, alega que a autora não é diarista porque participa do RGPS como segurada facultativa de
baixa renda. 
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De fato, o dossiê previdenciário de evento 7 demonstra que a autora é segurada facultativa desde 1/9/2014. Quanto
aos recolhimentos previdenciário, consta a sigla IREC-LC123-SUP que indica que as contribuições foram recolhidas com código da
Lei Complementar nº 123/2006 (11% sobre o salário mínimo - plano simplificado). Não se trata, portanto, de segurada facultativa
de baixa renda. Isso porque o  segurado facultativo baixa renda é o contribuinte do INSS que paga alíquota reduzida das
contribuições, ou seja, apenas 5% sobre o salário mínimo.

Passa-se agora à análise da incapacidade laborativa. 

Pela leitura da perícia judicial (evento 19),  elaborada em 15/9/2021, por médico especialista em
ortopedia/traumatologia, nota-se que concluiu que o(a) autor(a), por ser portador(a) de espondilolistese de grau I da coluna
lombar com pseudoabaulamento discal, estava incapacitado(a) para o trabalho habitual de ajudante de diarista autônoma.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a paciente com queixa de dor na região cervical e lombar irradiando para membros
inferiores, principalmente o lado esquerdo, acompanhado de limitação funcional do membro inferior em momentos de crise,
fazendo uso de medicação sintomática e ainda não realizou sessões de fisioterapia; (ii) ao exame, a paciente apresentou-se com
marcha normal, sem auxílio, com teste de Tredelemburg normal, membros inferiores com joelhos sem derrame articular sem
limitação funcional e crepitação fina da femuro patelar, sem edema e com quadris livres, membros superiores sem limitação
funcional e teste de Lasègue negativo; (iii) a pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional, porém
com queda de sua capacidade de rendimento e produtividade; (iv) ela tem restrição de carregar peso em excesso e subir e descer
escadas em demasia; (v) é possível afirmar que essa queda de rendimento já existe ha pelo menos 1 ano; e (vi) o prazo de
incapacidade é indeterminado.

Por sua vez, o laudo médico de evento 1, subscrito em 25/7/2020, atesta que pode haver piora da dor em caso de
esforços físicos, em razão das lesões ortopédicas. Os laudos médicos, subscritos em 15/1/2021 e 18/1/2021, por seu turno, atestam
que a autora não pode fazer esforços. 

Como se observa, a autora, atualmente com 58 anos de idade, não tem condições de exercer a atividade declarada na
perícia (diarista), pois não pode fazer esforços físicos, principalmente carregar peso em excesso e subir e descer escadas em
demasia.

Ocorre que a autora é dona de casa, pois, além de participar do sistema previdenciário como segurada facultativa, ela
mesma se autodeclara assim em sua petição inicial. 

Assim, deve-se analisar a incapacidade da autora com base em sua verdadeira atividade habitual, que é a de dona de
casa, pois não há prova de que exercera atividade remunerada. 

Em primeiro lugar, a atividade de dor lar não se equipara à atividade de empregada doméstica/diarista,
embora executam tarefas similares de cunho doméstico. Isso porque, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), as
atividades de emprega doméstica consistem em "preparar refeições e prestar assistência às pessoas, cuidar de peças do vestuário
como roupas e sapatos e colaborar na administração da casa, conforme orientações recebidas, fazer arrumação ou faxina e cuidar
de plantas do ambiente interno e de animais domésticos".

No caso, o  perito não afirmou que a autora é incapaz para atividades do lar, tampouco apresentou elementos que
pudessem chegar-se a tal conclusão.

Todavia, muito embora as atividades domésticas exercidas no âmbito do próprio lar e em prol da família não estejam
sujeitas à subordinação a empregador e assim podem ser atenuadas quanto à intensidade e frequência em que são realizadas, não
são totalmente distintas daquelas desempenhadas de forma remunerada, como diarista/faxineira ou empregada doméstica.

Ora, as atividades desempenhadas no lar também exigem esforços físicos moderados a intensos, pois não é crível
considerar que a dona de casa possa viver em um ambiente sem limpeza, sem o recolhimento de lixo, sem atividades habituais de
organização e manutenção da casa, além das atividades diárias atinentes à preparação de alimentos. Ademais, não é possível afirmar
que as tarefas dona de casa abranjam apenas as administrativas, até porque a experiência comum demonstra se tratar de casos
excepcionais.

Além disso, a autora conta com 58 anos de idade e é portadora de lesão ortopédica e não há prognóstico de melhora. 

Por tais elementos, pode-se concluir que a autora  está incapacitada para exercer o labor habitual de dona de casa.  

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
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veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551127v17 e do código CRC f2d3b0ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015204-04.2021.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ILZENY HANTHEQUESTE SILVA FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
"conceder o auxílio-doença NB 31/632.646.455-6 desde em 10/10/2020, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB
em 23/7/2021".

Em suas razões recursais (evento 48), alega, em síntese,  que (i) a parte autora reingressou no RGPS aos 62 anos de
idade, na condição de contribuinte individual sem qualquer prova do real exercício de atividade remunerada, após 35 anos sem
contribuir; (ii) nesse  contexto, é absolutamente previsível que a parte autora viesse a ficar incapacitada em idade avança em razão
de alguma doença degenerativa da própria da idade, o que fere de morte o sistema de seguro da Previdência Social; (iii) assim,
considerando-se o parco histórico contributivo da parte autora e a clara ocorrência de reingresso tardio, resta evidente estar-se
diante de caso de preexistência da incapacidade em relação ao ingresso ou reingresso da demandante no RGPS; (iv) em casos como
o presente, é imprescindível que o fator idade não seja considerado para fins de concessão do benefício por incapacidade, uma vez
que este não é alternativa mais barata às aposentadorias ordinárias (por idade e por tempo de contribuição), sob pena de grave
violação à isonomia em relação aos milhares de segurados que contribuem por anos e anos para obterem seus benefícios na velhice,
igualmente portadores de doenças próprias da idade, além de onerar ainda mais o déficit da Previdência Social, deixando o ônus
para as gerações futuras; (v) o requerimento de benefício por incapacidade a quem ingressa no sistema em idade avançada deve ser
verificado com muita cautela, devendo ser concedido o benefício diante da constatação indubtável de que a incapacidade era
imprevisível, não devendo restar qualquer sombra de dúvida sobre sua não preexistência, ou seja, o cuidado deve ser redobrado, a
fim de evitar-se fraude e burla ao sistema de seguro; (vi) além do reingresso em idade avançada, outro forte indício de que a parte
autora está de má-fé é o fato de que suas contribuições foram feitas na condição de contribuinte individual sem qualquer
comprovação do real exercício de atividade remunerada, tal qual exigido legalmente para esse tido de segurado obrigatório, de
forma que não está demonstrada a regularidade desses recolhimentos, restando configurado o que a jurisprudência vem chamando
de "filiação oportunista"; e (vii) o perito do juízo não conseguiu determinar com exatidão a DII, limitando-se a informar que esta
"pode" ter iniciado, dois anos antes do ato pericial, assim, ao contrário do argumentado pelo magistrado em sentença, há sim
elementos de prova nos autos que nos permitem chegar à conclusão pela filiação oportunista.

Contrarrazões (evento 52).

VOTO

A autora ajuizou esta ação em 18/5/2021 objetivando a concessão de benefício por incapacidade desde a DER em
10/10/2020. Consta, nos autos, que ela participou do RGPS de 1/4/1979 a 1/12/1979, 1/1/1982 a 31/3/1983, 1/2/2018 a 30/4/2018,
1/5/2018 a 31/5/2020, 1/6/2020 a 30/6/2020 e 1/7/2020 a 30/4/2021 (evento 7).

A perícia judicial de evento 19 atestou que a autora é portadora de lupus eritematoso sistêmico associado a
leucopenia, plaquetopenia, poliartrose, atualmente incapacitada para o labor em razão de  a doença estar em atividade. Destacou o
perito que a  incapacidade seria manifestada pelo menos 2 anos, de forma contínua, até a presente data sem perspectiva de melhora.
Registre-se que a perícia foi realizada em 23/7/2021, podendo-se concluir que a DII pode ser fixada em 23/7/2019.

Ou seja, em 23/7/2019, a autora contava com mais de 12 contribuições ao RGPS, após o seu reingresso em 1/2/2018.

A sentença determinou a concessão de auxílio-doença NB 31/632.646.455-6 desde em 10/10/2020, convertendo-o em
aposentadoria por invalidez com DIB em 23/7/2021, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por invalidez NB 632.646.455-6 desde 10/10/2020.

A autora já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade (Processo nº 5010877-
21.2018.4.02.5001). O perito examinou a autora em 8/2/2018. O pedido foi julgado improcedente. A sentença transitou em julgado,
formando coisa julgada. Ocorre que o direito ao auxílio-doença se baseia numa relação jurídica continuativa, de trato sucessivo. Por isso,
a decisão judicial que nega direito ao benefício só preserva sua eficácia enquanto se conservar a mesma situação de fato que a tiver
motivado. Trata-se de julgamento rebus sic stantibus. O quadro clínico do autor pode ter se alterado após a realização do exame pericial
no primeiro processo. Essa possibilidade pode afastar a intangibilidade da coisa julgada.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/632.646.455-6, formulado em 10/10/2020, foi indeferido porque a perícia médica
administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO11).
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O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou lúpus eritematoso sistêmico associado a leucopenia,
plaquetopenia e poliartrose (quesito 4, evento 19). Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
professora (quesitos 6-7). Atestou limitação para andar, subir escadas, carregar peso, ficar em pé e trabalhar sentada (quesito 8). Concluiu
que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 16).

O INSS alegou que "conforme extratos CNIS, a autora contribui ao RGPS como SEGURADA FACULTATIVA, a qual, por definição, NÃO
exerce atividade laboral remunerada. Ressalte-se que nos laudos SABI de 2018 e 2021, consta que a autora se declarou “DO LAR”. Não
comprovado que a segurada exercia atividade remunerada, é irrelevante o fato de estar incapaz para o labor, o que deve ser perquirido é se
há incapacidade para o exercício de trabalho doméstico no âmbito de sua residência (dono(a) de casa).  A “dona de casa” não está
submetida à carga horária ou pressão no ambiente de trabalho, pelo que realiza suas atividades conforme seu próprio tempo e
ritmo" (evento 26, PET1).

Em laudo complementar, o perito confirmou incapacidade permanente até para as tarefas domésticas (evento 31):

Qual a queixa que o(a)periciado(a) apresenta no ato da perícia? 

R: Quesito já respondido. 

Qual a doença, lesão ou deficiência identificada por ocasião da perícia ou por documentação médica comprobatória apresentada e/ou
anexada aos autos (com CID)? 

R: Quesito já respondido. 

Foram realizados testes para avaliar possíveis queixas ou sinais de dissimulação e/ou exacerbação de sintomas? Em caso positivo, quais
testes para quais queixas? 

R: Sim. Anamnese, exame físico, laudos médicos. 

A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

R: Quesito já respondido. 

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou
total? 

R: Quesito já respondido. 

A doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 

R: Quesito já respondido. 

A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se
reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 

R: Quesito já respondido.

A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência
(dona(o) de casa)? Se sim, de forma permanente ou temporária? 

R: Sim. Permanente. 

Qual a data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a)? (Justifique com os elementos
comprobatórios utilizados) 

R: Quesito já respondido. 

Qual a data provável de início da incapacidade identificada? (Justifique com os elementos comprobatórios utilizados) 

R: Quesito já respondido. 

A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? (Justifique
com os elementos comprobatórios utilizados) 

R: decorre de progressão ou agravamento dessa patologia. Resposta baseada em Anamnese, exame físico, Laudos Médicos e
conhecimento da história natural da doença. 

Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade ou para a reabilitação profissional (readaptação/reprofissionalização)? Se positivo, indique para quais atividades possui resíduo
laboral. 

R: ----. 

O(a) periciado(a) comprova estar realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? 
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R: Sim. Não há previsão de término. 

É possível estimar qual o tempo necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou
atividade habitual? (Justifique) Em caso positivo, qual a data estimada? 

R: Quesito já respondido. 

Qual o tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade
habitual? 

R: Quesito já respondido.

Em caso de incapacidade total e permanente, a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para o desempenho de
suas atividades cotidianas, como se alimentar, higienizar-se e vestir-se? A partir de quando? Justifique. 

R: Quesito já respondido. 

Em caso de incapacidade, a parte autora está acometida de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado
avançado de doença de Paget (osteoartrite deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS), contaminação por
radiação e/ou hepatopatia grave? 

R: Não. 

O INSS alegou (evento 37):

O perito examinou a autora em 23/7/2021 (evento 10) e estimou o início da incapacidade há pelo menos dois anos (quesito 10), ou seja,
pelo menos desde julho/2019.

A autora tinha contribuído para a previdência social até 31/03/1983. Passados quase 35 anos, a autora, em 15/3/2018, reingressou na
previdência social recolhendo contribuição na qualidade de como segurada facultativa referente a fevereiro/2018 (evento 7, OUT2):

O INSS especulou que a incapacidade para o trabalho constatada na perícia judicial realizada em 23/7/2021 teria começado antes de
fevereiro/2018. Ocorre que no Processo nº 5010877-21.2018.4.02.5001 a autora tinha sido submetida a perícia médica em 8/2/2019 - a
sentença reproduzida no evento 2 incidiu em erro material ao referir data da perícia em 8/2/2018 -, que negou incapacidade para o
trabalho, conforme trechos do laudo pericial a seguir reproduzidos:
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No presente processo, o perito confirmou que a incapacidade para o trabalho decorreu de progressão ou agravamento da patologia.

O art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 proíbe a concessão de auxílio-doença ao segurado que já era portador da doença ao filiar-
se ao RGPS (ou, se anteriormente tiver perdido a qualidade de segurado, ao reingressar no RGPS), salvo quando a incapacidade sobrevém
por motivo de progressão ou agravamento da doença. Em outras palavras, o auxílio-doença não pode ser concedido se o estado de
incapacidade para o trabalho se consolidar antes da filiação (ou, no caso do autor, da nova filiação) ao RGPS.

De acordo com o mencionado dispositivo legal, não importa se a doença do segurado é anterior ao ingresso (ou reingresso) dele no RGPS,
o que importa é se o estado de incapacidade é pré-existente. O segurado pode ter ficado doente antes da filiação, mas se a doença ainda
não provocava incapacidade para o trabalho antes da filiação, não fica impedido de ser contemplado com o auxílio-doença quando
sobrevier a incapacidade. 

Falta amparo legal para negar a concessão de benefício por incapacidade ao segurado que se filia à previdência social em idade avançada
e com doença preexistente, se não há prova de pré-existência da incapacidade.

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da
Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/632.646.455-6 desde a data do requerimento administrativo, em 10/10/2020, com conversão
em aposentadoria por invalidez a partir da data do exame pericial, em 23/7/2021.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/632.646.455-6 desde em 10/10/2020,
convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 23/7/2021.

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. O
INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
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veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001541845v14 e do código CRC 9078d3aa.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006952-43.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: DAUBENIS FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o fato de que não
há como admitir-se o aforamento judicial de requerimentos de benefícios previdenciários sem a prévia análise inicial na esfera
administrativa.   

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do parágrafo
único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o
anterior regime da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do julgado, não se constituindo em meio de
impugnação recursal que possa modificar o resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas
ou absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte
adversa, em observância à cláusula constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser
recebidos como mero "pedido de reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da ausência de pedido de prorrogação do benefício sob os
seguintes fundamentos:

(...)

A autora ajuizou esta ação em 3/11/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 8/9/2020 (NB 707.148.747-3) e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 10/8/2020 a 8/9/2020 (evento 10).

Compulsando os autos, nota-se que, de fato, a autora não requereu administrativamente a prorrogação do benefício, cessado em 8/9/2020.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema nº 350), no
sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa
acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. Com se vê, não se exige da parte
interessada que esgote a via administrativa antes de ajuizar a ação.

Pela leitura do documento de evento 1 (OUT9), nota-se que o benefício foi concedido por força da Lei n. 13.982/2020 e da Portaria
Conjunta n. 9.831/2020.

Ocorre que a autora não se desincumbiu formalizar o pedido de prorrogação do benefício, por telefone, pela internet ou na própria
agência pessoalmente, ajuizando a ação sem obter, antes, a negativa da autarquia. 

Em regra, a ausência do pedido de prorrogação do benefício acaba por inviabilizar o interesse de agir em ver discutido judicialmente o
direito ao seu restabelecimento.

Esta TR passou a acolher esse entendimento em razão de a jurisprudência caminhar nesse sentido, o que levou incluvise à confecção do
Enunciado 165 do FONAJEF ("Ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a falta de interesse processual equivalente
à inexistência de requerimento administrativo. (Aprovado no XII FONAJEF).".
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Todavia, nota-se que a autora, além de ser analfabeta, reside em zona rural, não se podendo exigir dela a formalização de prorrogação de
benefício pelos referidos canais. Assim, excepcionalmente, afasta-se a exigência em questão, reconhecendo-se o interesse de agir da autora
no ajuizamento desta ação cível.

(...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de questionamento do entendimento adotado
e não de uma omissão. Ou seja, os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem somente efeito de
integração e não de substituição. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001573475v5 e do código CRC 4038c88b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003816-60.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERTO SABINO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS contra a sentença de evento 61 que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, por falta de interesse de agir quanto ao reconhecimento da especialidade do período de  24/09/1986 a 21/11/1990 e da
averbação como tempo de contribuição comum dos períodos de 04/09/1997 a 07/05/2003 e  20/10/2005 a 01/04/2006, nos termos
do art. 485, VI, do novo CPC;  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do NCPC e
condeno o Réu a AVERBAR em nome ROBERTO SABINO, como tempo especial, os períodos de 03/03/1980 a
01/05/1981, 17/09/1982 a 01/12/1982, 08/12/1982 a 01/09/1983,  02/03/1984 a 01/04/1984, 02/04/1984 a 09/04/1984, 26/09/1984
a 04/12/1984, 11/12/1984 a 18/07/1985, 19/07/1985 a 19/09/1986, 05/08/1991 a 29/09/1992, 01/10/1992 a 09/12/1992, 01/06/1993
a 09/02/1994, 03/04/1995 a 17/12/1996, 04/09/1997 a 07/05/2003. 06/03/2014 a 29/05/2015 e 14/02/2019 a 02/09/2019, bem como
a CONCEDER-LHE o benefício de APOSENTADORIA, a contar da data da reafirmação da DER 16/02/2021, pagando-lhe a
contar deste momento os valores devidos com os acréscimos legais, nos termos da fundamentação".

Em suas razões recursais (evento 68), o INSS alega, em síntese, que (i) o período de 08/12/1982 a 01/09/1983,
enquadrado pelo agente ruído, não estava acima do limite de tolerância, eis que o PPP registrou 80 dB; (ii) só acima do limite é que
está autorizado o reconhecimento de tempo especial; (iii) já para os períodos enquadrados por categoria profissional entre
26/09/1984 a 04/12/1984, 19/07/1985 a 19/09/1986 e 01/06/1993 a 09/02/1994, com ajudante em construção civil, não há
autorização legal; (iv) não é o trabalhador da construção civil ordinária que possui direito ao enquadramento por categoria
profissional; (v) somente aqueles que comprovarem que desempenharam a atividade em grandes e complexas obras como
construções de pontes, usinas entre outros, fazem jus ao referido enquadramento, mas não é o caso dos autos; (vi)  para todos os
outros períodos enquadrados, em que não há demonstração da habitualidade e permanência ou mesmo nos períodos em que o
respectivo PPP faz menção ao uso de EPI eficaz, não está autorizado o enquadramento concedido na sentença objurgada, que fica
impugnada em sua integralidade; (vii) e no laudo técnico de condições ambientais de trabalho é asseverado o uso de equipamentos
de proteção individual; (viii) o PPP informa o uso de EPI eficaz; (ix) o EPI eficaz, por si só, descaracteriza a atividade especial,
quando não se tratar do agente nocivo ruído, consoante decisão do STF; e (ix) na espécie, o fornecimento do EPI eficaz
descaracterizou a especialidade da atividade do autor nos períodos pretendidos pela parte autora, portanto, não há direito ao
enquadramento pretendido.

O autor, em suas razões de evento 95, alega, em resumo, que (i) o período de 16/04/1991 a 06/08/1991 merece ser
averbado/reconhecido como especial, pois a atividade de mecânico é passível de enquadramento profissional (códigos 1.1.6, 1.2.11,
2.5.2, 2.5.3 e 3.1.3 do Decreto nº 53.831/1964 e nos códigos 1.1.1, 1.1.5, 1.2.10 do anexo I e 2.5.1 e 2.5.3 do anexo II do Decreto nº
83.080/1979); (ii) a empresa empregadora emitiu PPP que faz constar que, no período de 10/02/2010 a 01/03/2014,  laborou
exposto a agente nocivo químico - poeiras (códigos 1.2.9 e 1.2.10 do Decreto n° 53.831/1964); (iii) os riscos ocupacionais gerados
pela exposição a agentes químicos - tóxicos orgânicos e inorgânicos - , diferentemente do que ocorre com alguns agentes
agressivos, como ruído, calor, frio ou eletricidade, não dependem, segundo os normativos aplicáveis, de análise quanto ao grau ou
intensidade de exposição no ambiente de trabalho para a configuração da nocividade e reconhecimento da especialidade do labor
para fins previdenciários; (iv) não havendo provas consistentes de que o uso de EPIs neutralizava os efeitos dos agentes nocivos a
que foi exposto o segurado durante o período laboral, deve-se enquadrar a respectiva atividade como especial; (v) o benefício
previdenciário deverá ser calculado do modo mais vantajoso, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria; e (vi) em sessão realizada no dia 23/10/2019, o STJ julgou o Tema 995, que
tratava sobre a possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da data de
entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de
benefício previdenciário.

Contrarrazões do autor de evento 71.

Contrarrazões do INSS de evento 98.

VOTO

Do recurso do INSS

O INSS, em suas razões recursais, alega que, no  período de 08/12/1982 a 01/09/1983, enquadrado pelo agente ruído,
o autor não estava exposto ao agente físico em intensidade acima do limite de tolerância, eis que o PPP registrou 80 dB.
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação do STJ (Pet 9.059/RS 2012/0046729-7)
no sentido de que o reconhecimento do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até 5/3/1997, a
exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos
médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima
de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

O PPP de evento 1 (PPP9), emitido pela empresa Viação Itapemirim S/A, revela que, n o período em questão, o autor
estava exposto a ruído em intensidade de 80 dB(A). 

Com efeito, em situações como a dos autos, não se mostra razoável afastar a especialidade somente porque o nível de
ruído registrado ficou exatamente igual ao limite de tolerância, não havendo como  exigir apenas um décimo, centésimo ou
milésimo depois da vírgula para que o nível de ruído possa causar impacto na saúde do trabalhador.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que o ruído entre
6 de março de 1997 a 18 de novembro de 2003 tem que ser somente acima de 90 dB, baseando-se na impossibilidade de retroação
dos efeitos do Decreto 4.882/2003:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90 dB NO PERÍODO DE 1°/10/2002 A 18/11/2003. DECRETO N.
4.882/2003. LIMITE DE 85 dB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO. JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1.398.260/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a disposição contida no Decreto n. 4.882/03, que
reduziu o parâmetro de ruído para efeito de reconhecimento de trabalho especial, fixando-o em 85 decibéis, não retroage. II - No caso dos
autos, o Tribunal de origem, em desconformidade com a jurisprudência do STJ, reconheceu como especial o período laborado de
1º/10/2002 a 18/11/2003, em que o segurado foi exposto a ruídos de 89 decibéis, apesar da diferença de 1 decibel em relação ao patamar
mínimo, fixado no Decreto n. 2.172/1997, de 90 decibéis. III - Agravo interno improvido. (REsp 1.629.906/SP, DJ 5/12/2017)

Assim, assiste razão ao recorrente, devendo ser afastada a especialidade de 08/12/1982 a 01/09/1983.

O INSS alega também que, para os períodos enquadrados como especiais por categoria profissional entre 26/09/1984
a 04/12/1984, 19/07/1985 a 19/09/1986 e 01/06/1993 a 09/02/1994, em que o autor laborou como ajudante em construção civil, não
haveria autorização legal.

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964 (perfuração, construção civil e
assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores em edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe
como pedreiro ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em edifícios, barragens,
pontes ou torres.

Com a inicial, o autor apresentou sua CTPS demonstrando que, de 26/09/1984 a 04/12/1984, laborou como ajudante
na empresa Sotrel Engenharia Ltda. (empresa de construção civil); de 19/07/1985 a 19/09/1986, laborou como servente na empresa
Solo Técnica Capichaba Ltda. (empresa de construção civil); e de 01/06/1993 a 09/02/1994, laborou como auxiliar de obras na
empresa Sistermi Construções e Montagens Ltda. (empresa de construção civil). 

Como se observa, as empresas empregadoras são do ramo da construção civil), assim, deve ser mantida a
especialidade reconhecida na sentença.

O INSS impugna ainda o reconhecimento de exercício de tempo especial nos períodos de  03/03/1980 a
01/05/1981, 17/09/1982 a 01/12/1982, 02/03/1984 a 01/04/1984, 02/04/1984 a 09/04/1984, 11/12/1984 a 18/07/1985, 05/08/1991 a
29/09/1992, 01/10/1992 a 09/12/1992, 03/04/1995 a 17/12/1996, 04/09/1997 a 07/05/2003, 06/03/2014 a 29/05/2015 e 14/02/2019
a 02/09/2019, sob as alegações de que não houve exposição habitual e permanente ao agente insalubre e de que houve uso de EPI
eficaz. 

Em primeiro lugar, é necessário também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).

Com relação aos períodos de 03/04/1995 a 17/12/1996, 04/09/1997 a 07/05/2003. 06/03/2014 a 29/05/2015
e 14/02/2019 a 02/09/2019, os PPPs apresentados demonstram que a função e o setor em que o autor laborava, bem como as
atividades ali exercidas, demonstram que a exposição aos agentes nocivos se dava de forma habitual e permanente, não eventual
nem intermitente. 

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

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

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

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

Pela leitura dos PPPs relativos ao períodos de 04/09/1997 a 07/05/2003, 06/03/2014 a 29/05/2015 e 14/02/2019 a
02/09/2019, nota-se que o PPP relativo ao período de 04/09/1997 a 07/05/2003 (evento1/PPP8) demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e fazia uso de EPI eficaz; o PPP relativo ao período de 06/03/2014
a 29/05/2015 (evento1/PPP8) demonstra que o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite de tolerância de
5/3/2014 a 31/5/2014 e a calor, poeira e vibração de 1/6/2014 a 29/5/2015, fazendo uso de EPI eficaz somente com relação aos
agentes ruído e poeira; o PPP relativo ao período de 14/02/2019 a 02/09/2019 (evento1/PPP8), por sua vez, demonstra que o autor
esteve exposto ruído em intensidade acima do limite de tolerância e a calor, fazendo uso de EPI eficaz. 

Ou seja, nos períodos em que foi reconhecida a especialidade em razão da exposição a ruído em intensidade acima do
limite de tolerância, não há que se afastar o reconhecimento de tempo especial em razão de uso de EPI eficaz, conforme a
orientação do STF no julgamento do RE 664.335/SC. No que tange ao período de 1/6/2014 a 29/5/2015, a sentença reconheceu a
especialidade em razão de exposição a calor em intensidade de 34,70 °C, mas o PPP apresentado não indica o uso de EPI eficaz. 

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença na parte em que reconhece tempo especial de 03/03/1980 a
01/05/1981, 17/09/1982 a 01/12/1982, 02/03/1984 a 01/04/1984, 02/04/1984 a 09/04/1984, 11/12/1984 a 18/07/1985, 05/08/1991 a
29/09/1992, 01/10/1992 a 09/12/1992, 03/04/1995 a 17/12/1996, 04/09/1997 a 07/05/2003, 06/03/2014 a 29/05/2015 e 14/02/2019
a 02/09/2019. 

Do recurso do autor

O autor, em suas razões de evento 95, alega que o período de 16/04/1991 a 06/08/1991 merece ser
averbado/reconhecido como especial, pois a atividade de mecânico é passível de enquadramento profissional (códigos 1.1.6, 1.2.11,
2.5.2, 2.5.3 e 3.1.3 do Decreto nº 53.831/1964 e nos códigos 1.1.1, 1.1.5, 1.2.10 do anexo I e 2.5.1 e 2.5.3 do anexo II do Decreto nº
83.080/1979).

Com efeito, segundo parte da jurisprudência, a atividade de mecânico é considerada especial mediante o
enquadramento profissional até 28/4/1995, por equiparação aos trabalhadores de indústrias metalúrgicas e mecânicas, com base no
Anexo do Decreto 53.831/1964 (item 2.5.3) e Anexo do Decreto 83.080/1979 (item 2.5.1):

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. AVERBAÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS. IRDR 15. MECÂNICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA
PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA. RUÍDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
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PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. […] 7. A atividade de mecânico é considerada especial mediante enquadramento
profissional até 28-4-1995, por equiparação aos trabalhadores de indústrias metalúrgicas e mecânicas, com base no Anexo do Decreto
n° 53.831/64 (item 2.5.3) e Anexo II do Decreto n° 83.080/79 (item 2.5.1). […] (TRF4, AC 5026775-08.2016.4.04.7000, TURMA
REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 02/12/2019)

Segundo o entendimento do TRF da 1ª Região, a profissão de mecânico faz a manipulação constante de óleos, graxas
e solventes, expondo os trabalhadores a esses produtos químicos, espécies de hidrocarbonetos, “autorizando o reconhecimento da
especialidade na forma do item 1.2.11 do Decreto 53.831/1964 e item 1.2.11 do Anexo I do Decreto 83.080/1979” (Processo nº:
1009580-25.2017.4.01.3800, DJ 29/1/2021):

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. PROVA
MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS. MECÂNICO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. 1. O tempo de serviço de segurado trabalhador rural, anterior à data da
vigência da Lei n. 8.213/1991 deve ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto
para o efeito de carência, nos termos do § 2º do art. 55 da referida norma. O período laborado em atividade rural posteriormente à Lei de
Benefícios (competência de novembro de 1991) somente poderá ser computado, no Regime Geral de Previdência Social, para fins de
obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, mediante o recolhimento das contribuições em atraso, referentes ao período,
o qual, igualmente, não poderá ser considerado para efeito de carência, nos termos do art. 39, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula
n. 272 do STJ. 2. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em
atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, a parte autora tem direito à aposentadoria
especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos
53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997. 3. Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do
art. 57 da Lei 8.213/1991, basta que a atividade exercida pelo segurado seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/1964 ou
83.080/1979, não sendo necessário laudo pericial, exceto a atividade laborada com exposição a ruído superior ao previsto na legislação de
regência. 4. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos técnicos fornecidos pela empresa têm presunção de veracidade e
constituem provas suficientes para comprovar o labor em atividade especial. A exigência de laudo técnico pericial expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva a partir do Decreto 2.172/1997, que regulamentou a Lei 9.528/1997.
Precedentes deste Tribunal e do STJ. 5. É possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da
legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral, bem como continua válida a conversão de tempo
de serviço especial para comum mesmo após 1998 (REsp 1.151.363/MG – Representativo de controvérsia). 6. Constatado que o segurado
laborou em condições insalubres/perigosas, é devido o reconhecimento do(s) período(s) de trabalho(s) correspondente(s) como especial(is).
7. O § 3º do art. 57 da Lei n° 8.213/91, em sua redação original, previa a conversão do tempo de serviço exercido em atividade especial
para comum e vice-versa. A Lei n° 9.032/95, que deu nova redação ao referido art. 57 e acrescentou o § 5º, permitiu tão-somente a
conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais para comum, portanto: a) até 28.04.1995 admite-se a conversão recíproca
(especial para comum e vice-versa); b) a partir de 29.04.1995, admite-se apenas a conversão de tempo especial em comum. 8. Mecânico.
Até o advento da Lei 9.032, admitia-se o reconhecimento da especialidade do labor por presunção até 28/04/1995, decorrente do
enquadramento profissional e, no caso, a manipulação constante de óleos, graxas e solventes, expõe os mecânicos a estes produtos
químicos, espécies de hidrocarbonetos, autorizando o reconhecimento da especialidade na forma do item 1.2.11 do Decreto 53.831/1964
e item 1.2.11 do Anexo I do Decreto 83.080/1979. 9. Da leitura da documentação juntada aos autos, bem como da legislação e
jurisprudência pertinentes à matéria, verifica-se que nos períodos vindicados, a parte autora laborou em atividade rural, comprovada por
início de prova material corroborada por prova testemunhal e em atividade especial, demonstrada por enquadramento profissional, na
categoria de mecânico. 10. Tendo em vista os períodos considerados especiais já convertidos para comuns, com o fator respectivo, e
somando-se ao tempo exercido em atividade comum e especial reconhecidos pelo INSS, verifica-se que a parte autora, até a data do
requerimento administrativo-DER, perfazia tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício pretendido. 11. Apelação do
INSS não provida. Honorários advocatícios da parte autora majorados em 1%.

Em consulta à CTPS do autor de evento 1 (CTPS6), nota-se que o autor laborou como mecânico A na empresa
Pelicano Const. e Inc. Ltda. 

Ocorre que esta TR tem precedentes recusando enquadramento de mecânico por categoria profissional até 28/4/1995,
devendo o segurado apresentar algum elemento de prova demonstrando a exposição a agentes insalubres. Cite-se, por exemplo, o
voto proferido na ação n. 5019920-45.2019.4.02.5001, na sessão de 19/8/2020:

(...)

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

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

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a atividade profissional. A partir de então, passou a ser
necessário demonstrar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou exposto
aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial. 
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3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua
categoria profissional nos decretos mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente (Súmula
n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma
habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

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

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

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso
concreto.

5. A TNU, no julgamento do Pedilef n. 0022054-12.2012.4.01.3900, em 27.11.2018, entendeu o seguinte: a atividade de mecânico não se
encontra relacionada no rol de profissões que enseja o enquadramento por categoria profissional, sendo imprescindível ao reconhecimento
da especialidade a efetiva comprovação de contato com agentes nocivos, não havendo falar em presunção da especialidade. A ementa do
julgado recebeu a seguinte redação: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL ATIVIDADE DE MECÂNICO. RECONHECIMENTO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM CONTATO COM AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO
OU LAUDO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

6. Assim, como a profissão do autor não está elencada entre as que ensejam o enquadramento por categoria profissional, para que os
períodos discutidos nesta demanda (tanto anteriores quanto posteriores a 28.04.1995), em que o autor trabalhou como mecânico/ajudante
de mecânico, fossem reconhecidos como tempo especial, ele deveria demonstrar o contato com agentes nocivos, não bastando a
apresentação da CTPS com a anotação dos vínculos e da função exercida.

7. Entretanto, conforme consignado na sentença, “o autor não exibiu, nem com a petição inicial nem no processo administrativo, nenhum
formulário técnico demonstrando exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Por conseguinte, é inviável o
reconhecimento de condição especial de trabalho.” Tem-se por acertado esse entendimento, que deve ser mantido.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, "caput", da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade
da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e negar-lhe provimento.

(...)

 

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que não reconhece  a almejada especialidade de 16/04/1991 a
06/08/1991.

O autor alega também que faz jus ao reconhecimento de atividade especial de 10/02/2010 a 01/03/2014, em que
laborou exposto a agente nocivo químico - poeiras (códigos 1.2.9 e 1.2.10 do Decreto n° 53.831/1964).

Em consulta ao PPP de evento 1 (PPP8), emitido em 14/3/2014, nota-se que o autor, nesse período, laborou como
operador de ponte rolante e esteve exposto a poeiras em intensidade/concentração de 0,50 mg/m³.

Todavia, a indicação genérica de que o segurado esteve exposto a poeira não basta para demonstrar a insalubridade do
trabalho, haja vista que não é qualquer poeira que torna especial a atividade, mas apenas aquelas que, com um mínimo de
relevância, possa gerar risco à saúde humana, a exemplo da poeira decorrente da extração mineral.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que não reconhece a especialidade de 10/02/2010 a 01/03/2014.

Registre-se que o outro PPP emitido pela empregadora em 16/12/2013, relativamente ao período de 10/2/2010 a
16/12/2013, em que consta a exposição a ruído e a calor, é anterior ao PPP emitido em 14/3/2014, sendo considerado este último
como retificador. 

Por fim, a respeito do PPP de evento 73, relativamente ao período de 14/2/2019 a 16/9/2021, registre-se que a causa
de pedir restringe-se ao período laborado de 14/02/2019 a 02/09/2019, devendo o autor requer administrativamente o
reconhecimento de tempo especial de 3/9/2019 a 16/9/2021 e o recebimento das vantagens econômicas correspondentes. 

Do tempo contributivo/da carência
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Como se observa, o recurso do INSS foi parcialmente provido para afastar a especialidade de 08/12/1982 a
01/09/1983. 

O  período comum de 08/12/1982 a 01/09/1983 corresponde a 268 dias e o período em questão com acréscimo de
40% corresponde a 375 dias, ou seja, houve um acréscimo de 107 dias (3 meses e 5 dias), sendo insuficiente para reduzir a carência
apurada na sentença de 35 anos, 5 meses e 1 dia.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a
especialidade reconhecida na sentença de 08/12/1982 a 01/09/1983, mantendo-se a sentença quanto aos demais
aspectos. Condenação da parte autora em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código
de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001602240v73 e do código CRC 03f12249. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002693-93.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARIA HELENA CAZUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pelo INSS, como pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, para "CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte demandante o
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42), com data de início (DIB)
em 11/02/2020 (DER) e início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença".

A Sentença, ainda, reconheceu "como laborado no meio rural em regime de economia familiar, o seguinte período: de
12/10/1981 a 28/02/1987", bem como julgou "EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de
interesse processual, quanto ao pedido de cômputo do contrato de trabalho vigente de 06/05/1991 a 31/08/1991, tendo em vista o
art. 485, inc. VI, do CPC".

Em suas razões recursais (Evento 31), o INSS alega, em síntese, (i) que o exame do caso concreto revela que a
Autarquia Previdenciária indeferiu o pedido de averbação de tempo de serviço da parte requerente diante da constatação de que não
foram preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido; (ii) que o ato de indeferimento do pedido formulado
pela parte autora está embasado na legislação previdenciária, considerando que não houve a efetiva comprovação do tempo de
serviço prestado, nos termos do que prevê a legislação aplicável à hipótese; e (iii) que resta comprovado que não há no caso dos
autos qualquer elemento que permita inferir que a autora desempenhava atividades rurícolas na condição de segurada especial, o
que torna necessária a reforma da sentença ora atacada, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Contrarrazões da autora no Evento 37.

Por seu turno, a parte autora, em seu recurso de Evento 36, alega (i) que ao contrrário do que afirma a Senteça, o INSS
não computou adminsitrativamente o período de 06/05/1991 a 31/08/1991; e (ii) que apesar de existente o litígio entre as partes
quanto ao cômputo do período descrito, o Juízo de piso se negou a dirimir a controvérsia, sob a justificativa equivocada de ausência
de interesse processual.

Contrarrazões do INSS (Evento 44). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, anterior às alterações promovidas pela EC n. 103/2019, encontrava-
se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas
para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4º desta
Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;
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II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput",
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC nº 20/98,
mas não contavam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não preencher os
requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente
do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento
de contribuições previdenciárias durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de
que tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO
(ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC). FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO
CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de
multa, previsto no art. 488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação está fundamentada,
conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v.
acórdão rescindendo decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão relacionada à comprovação das
contribuições previdenciárias como condição para o reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de
conhecimento, inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é exigível o
recolhimento de contribuições previdenciárias para averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei
8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5. Ação rescisória procedente. ..EMEN:
(AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do início de prova material e da prova testemunhal
acerca do exercício das atividades rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no
sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado,
desde que corroborado por segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator." AC 2002.37.01.001564-
0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é
exigível o recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de contagem de tempo de serviço em
atividades rurícolas para fins de aposentadoria urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ
FEDERAL FÁBIO MOREIRA RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013 PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).
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Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).
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Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.
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Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem recíproca é admitida, consigna em seu
inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas
seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados
anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de julgamento no STJ, restando consignado que (1)
 o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do art. 55, acima transcrito, salvo para
carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao interregno de trabalho
rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de
09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).
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No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo para custeio do sistema de benefícios da
Previdência Social como integrante da espécie contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa dias da data da
publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de
início da cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº
2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado
trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão daquela data
até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço prestado na área rural até 31/10/1991, para
efeito de concessão de benefício no Regime Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a
31/10/1991 exige indenização das contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do recurso do INSS

A Autarquia Previdenciária impugnou o tempo rural reconhecido na Senteça.

Sobre o tema, o decisum assim fundamentou:

[...]

A parte autora pretende o reconhecimento de período laborado no meio rural em regime de economia familiar.

O pedido autoral encontra fundamento no art. 201, § 7º, inc. I da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de
1998, que assegura a aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado que completar, ao menos, 35 anos de contribuição, se homem,
e 30 anos, se mulher.

Cabe registrar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

(...)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o
Regulamento.

Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de
contribuição, não podendo, contudo, ser utilizado para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria.

Para concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo de 180 contribuições mensais à previdência, chamado
de carência, conforme estabelecido no art. 25, inc. II, da Lei nº 8.213/91. Importante esclarecer que, para os segurados inscritos na
Previdência Social antes da edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência descrito na tabela do art. 142.

Há, portanto, que ser analisado se a parte autora atende à carência legal em atividade urbana.

Para a obtenção do benefício previdenciário, a parte autora necessita demonstrar o efetivo exercício de atividade rural em regime de
economia familiar.

Devido à alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei n. 13.846, de 18.6.2019, que introduziu o art. 38-B e
alterou o art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, dentre outros, a comprovação da atividade do segurado especial realizar-se-á por
autodeclaração, ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural e/ou consulta às bases
governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos termos do art. 20 da Instrução Normativa/INSS n. 101/2019,
sendo aplicadas para os benefícios atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de justificação administrativa e as
declarações de testemunhas para corroborar o início de prova material.

De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir que toda e qualquer prova material detenha eficácia
probatória para os demais membros do mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua condição de segurado especial no
período.

A nova sistemática de comprovação do tempo de trabalho rural seria aplicada de maneira ampla a todos os benefícios previdenciários
concedidos aos segurados especiais, respeitados alguns parâmetros:
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1. Para a aposentadoria por idade rural: a autodeclaração deverá ser ratificada por ao menos um documento por período
correspondente à metade da carência estabelecida para esse benefício (sete anos e seis meses).

2. Para a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por tempo de contribuição ou certidão de tempo de contribuição (CTC):
para cada período a ser comprovado, dever-se-á apresentar um documento a ratificá-lo. Ressalvado que cada documento será apto a
demonstrar, no máximo, um período de sete anos e seis meses (metade da carência da aposentadoria por idade).

3. Para o salário-maternidade: o documento deve datar de período anterior à data presumida para o início da gravidez, não se
admitindo documento com mais de sete anos e seis meses, a contar daquela data presumida.

4. Para os demais benefícios: o documento deve ser anterior à data da contingência geradora da prestação, não se admitindo
documento com mais de sete anos e seis meses, a contar do momento da contingência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária a exigência de realização de prova oral, sendo
imprescindível apenas o início de prova material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o julgamento somente mediante a corroboração da prova
material em audiência, fato é que essa nunca foi uma exigência legal.

Destarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes administrativas autoriza o reconhecimento do tempo de
serviço rural exclusivamente com base em declaração do segurado ratificada por prova material, dispensando-se a produção de prova
oral.

Essa é a orientação prestigiada na Nota Técnica Conjunta nº 01/ 2020 – CLIP R/CLISC/CLIRS, emitida pelos Centros de Inteligência da
Justiça Federal da 4ª Região, a partir de sugestão encaminhada pela própria Procuradoria Regional da PFE/INSS.

A parte autora alegou ter trabalhado no meio rural nos seguintes períodos: de 12/10/1981 a 28/02/1987.

Como prova do direito alegado, juntou os seguintes documentos  para cada um dos períodos acima: comprovante de filiação do pai da
autora no sindicato dos trabalhadores rurais em 1975 (Evento 9, PROCADM5, fl. 74); comprovante de que os pais da autora perceberam
aposentadoria por idade, na condição de segurados especiais (Evento 9, PROCADM4, fls. 02-03).

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades desenvolvidas em regime de economia familiar por
intermédio de documentos em nome dos pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o
trabalho rural exercido.

 Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que
ilíquido o direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE
631240, decidido com repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito
caracteriza o interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido, sendo, para esses casos,
prescindível a provocação administrativa. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a
incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade
laboral. 4. Presente início de prova material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão de nascimento
próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17); escritura de compra e venda de imóvel rural em nome do genitor
(fl. 19) e os respectivos ITRs (fls. 21/37), notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do pai (fl. 23/25); que configura
início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução pro misero. Registre-se, por oportuno, que a
jurisprudência assentou entendimento no sentido de que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser
comprovadas por intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão das dificuldades encontradas pelos
trabalhadores do campo para comprovar o seu efetivo exercício no meio agrícola. Precedentes. 5. A prova material foi
corroborada por prova testemunhal consistente (contracapa), que confirmou o trabalho em regime de economia familiar: indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora. 6. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 84/87). 7. Em que pese o perito conclua que a incapacidade da parte autora é parcial, apresentando marcha claudicante,
entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico, manter-se de pé, caminhar, são exigências
intrínsecas ao labor rural, única atividade desempenhada pela parte autora. Assim, considerando as condições individuais da parte
autora, e averiguada a incapacidade total e temporária para o labor rural, mostra-se devida a concessão de auxílio-doença. 8. DIB:
a contar da data da citação (f. 04v - 13.10.2005), Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp
1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014. 9. Consectários legais: a)
correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 10. A
antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm
previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida
(item 09). (AC 00355222020134019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-
DJF1 DATA:18/09/2015 PAGINA:2391.)

O direito pretendido encontra-se devidamente ancorado em base documental. As provas materiais apresentadas pela parte demandante
demonstram o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

Em adição a essa análise, cumpre registrar que o INSS não apresentou qualquer fato contrário ou impeditivo do direito da parte
demandante, sobretudo por não constar vínculo urbano no CNIS em relação aos períodos controvertidos.
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Diante do conjunto probatório apresentado, vê-se ter a parte autora exercido atividade rural em regime de economia familiar nos períodos
constantes da petição inicial, fazendo ela jus à sua averbação para fins previdenciários.

[...]

Com efeito, diante do conjunto probatórico coligido aos autos, concluo, assim como o Juízo de origem, que restou
devidamente demosntrada a atividade rural da parte autora, em regime de economia familiar (segurado especial), de 12/10/1981 a
28/02/1987, fazendo o autor jus à sua averbação.

Do rcurso da parte autora

A impuganação da autora limita-se ao cômputo de seu vínculo empregatício no período de 06/05/1991 a 31/08/1991.

A Sentença assim se manifestou:

[...]

Dentre os pedidos iniciais há o de cômputo do vínculo empregatício mantido de 06/05/1991 a 31/08/1991, o qual supostamente não fez
parte do tempo contributivo total da demandante.

Todavia, analisando o processo administrativo apresentado, vê-se que a autarquia previdenciária considerou o tempo relativo a esse
contrato de trabalho para no cômputo total do tempo de contribuição da demandante (Evento 9, PROCADM4, fl. 41).

Assim, nesse ponto em particular, falta à demandante interesse de prosseguir com a demanda.

Cumpre extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, devendo o processo seguir quanto aos demais
pedidos aduzidos na inicial.

[...]

Em seu recurso, a autora aduz que ao contrário do que afirma a Senteça, o INSS não computou adminsitrativamente o
período de 06/05/1991 a 31/08/1991.

De fato, assiste razão à recorrente ao afirmar que o referido período não foi computado pelo INSS.

Conforme se verifica nos registros do CNIS da parte autora (Evento 1, PROCADM14), o período de 06/05/1991 a
31/08/1991 refere-se ao seu vínculo com a empresa INTIMA COMERCIO LTDA. 

No mesmo documento há o indicador PEXT, ou seja, "vínculo com informação extemporânea, passível de
comprovação".

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, destaca-se que não há registro do contrato de trabalho da autora com
a INTIMA COMERCIO LTDA. na CTPS apresentada, tampouco qualquer outro documento que comprove que a recorrente
efetivamente trabalhou nessa empresa, restando óbice que se reconheça a pretensão autoral.

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e nem o INSS, tampouco
a parte autora, apresentaram qualquer argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Condenação da parte autora em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de
justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Sem condenação do INSS em custas (art.
4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno a Autarquia Previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a
orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5003740-14.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RUBENS DINO AMARAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme prevista no artigo 201, §7º, I,
da CF/88, a favor da parte autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra do fator previdenciário acaso seja mais vantajosa
do que a regra 85/95, considerando o tempo total de 35 (trinta e cinco) anos 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias. Fixo a DIB em
02/10/2019 e a DIP na data de hoje". 

Decisão de evento 37 revogando a tutela provisória de urgência concedida na sentença, ante ao não implemento dos
requisitos para obtenção da aposentadoria. 

Em suas razões recursais (evento 41), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) exerceu o labor de servente em
construção no período de 1/6/1977 a 31/7/1977, fazendo jus ao reconhecimento do exercício de atividade especial por
enquadramento por categoria profissional; e (ii) também exerceu labor especial de 1/8/1984 a 21/3/1989 em razão de exposição a
sustâncias insalubres, pois exerceu a atividade de servente e esteve exposto a cloro  e a outras substâncias químicas correlatas em
razão do tratamento de piscinas e a óleos, graxas, solventes e outros produtos, em decorrência do serviço de manutenção mecânica.

Contrarrazões de evento 46.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57
da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente:
(i) não contempla mais a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como
especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve
ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:
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(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a
constar nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição
do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo,
os do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo, as atividades ali listadas são
exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério passou a ser, em regra,
quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.
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É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não desnatura a
força probante do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas em
condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a exigência de juntada do laudo técnico
somente se justifica quando suscitada, pelo órgão previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou
seja, quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento. Nos termos do Ministro
Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP
e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado, deve ser afastada sua caracterização como
especial somente a partir de 3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do §
2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo, para o período anterior, diante da
ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico ruído,
nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo
destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição ou mesmo da alta
nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser
afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à neutralização por
uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo

5003740-14.2020.4.02.5002 500001603794 .V14 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 310



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 298/505

capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 268, fixou a seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para
fins de enquadramento por mera presunção de categoria profissional."

Do caso concreto

O autora alega que exerceu o labor de servente em construção no período de 1/6/1997 a 31/7/1977, fazendo jus ao
reconhecimento do exercício de atividade especial por enquadramento por categoria profissional, como também do período de
1/8/1984 a 21/3/1989 no qual esteve exposto a sustâncias insalubres, pois exerceu a atividade de servente e esteve exposto a cloro  e
a outras substâncias químicas correlatas em razão do tratamento de piscinas e a óleos, graxas, solventes e outros produtos, em
decorrência do serviço de manutenção mecânica.

A sentença indeferiu tal pretensão sob os seguintes fundamentos:
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(...)

Pretende a parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade dos
períodos de 01/06/1977 a 31/07/1977 e de 01/08/1984 a 21/03/1989.

Em relação aos períodos pretensamente especiais, verifico que a parte autora desempenhou as funções de "servente" de construção civil.
Essa atividade, contudo, exercida pelo autor em empresa de construção civil não confere, por si só, o enquadramento por categoria
profissional, por não estar elencada nos Anexos dos Decretos de nº 53.831/64 e 83.080/79.

Além do mais, o simples contato com cimento decorrente da atividade não está prevista no código 1.2.10 do Anexo ao Decreto nº 53.813/64
e código 1.2.12 do Decreto nº 83.080/79 e por isso não pode ser considerado como serviço especial. Isso, inclusive, é o que dispõe a
Súmula 71 da TNU: "O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários. "

Portanto, para a comprovação dessa atividade como especial necessária a apresentação de laudo técnico ou PPP indicando a sujeição do
autor a algum agente prejudicial à saúde, o que não ocorreu na presente hipótese.

(...)

Para o período de 1/6/1997 a 31/7/1977, o autor apresentou sua CTPS (evento 1/PROCADM10) demonstrando que
laborou como servidor pedreiro na empresa José Geraldo Ferreira (empresa de construção civil).

Para o período de 1/8/1984 a 21/3/1989, o autor apresentou o PPP de evento 1 (PROCADM10) demonstrando que
laborou como servente de limpeza no município de Alegre/ES, cujas atividades consistiam em "executar serviços de manutenção
elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças,
componentes e equipamentos, conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas".

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964 (perfuração, construção civil e
assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores em edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe
como pedreiro ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em edifícios, barragens,
pontes ou torres.

Consta, na CTPS, que a empresa empregadora, com a qual manteve vínculo de trabalho de  1/6/1997 a 31/7/1977, é
do ramo da construção civil, não sendo o caso do período laborado de 1/8/1984 a 21/3/1989, no qual prestou serviços ao município
de Alegre/ES. 

Assim, deve ser reconhecida a especialidade somente de 1/6/1997 a 31/7/1977, quando o autor laborou como pedreiro
em empresa do ramo da construção civil.

Registre-se que o acréscimo relativo ao período ora reconhecido como especial não é suficiente para alcançar a
carência do benefício almejado, considerando o cálculo de evento 37.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o exercício de
atividade especial de 1/6/1997 a 31/7/1977, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001603794v14 e do código CRC cf8a21ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018902-18.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LOUSIVAL SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a reconhecer como tempo especial os períodos de 03/08/1983 a 28/11/1983 (Maria Trancoso
Ferreira) e 09/03/1984 a 16/12/1985 (Distribuidora Capixaba de Bebidas Ltda.)".

Em suas razões recursais (evento 29), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) faz jus ao reconhecimento de
atividade especial de 4/5/1981 a 19/9/1982 em que laborou como ajudante de caminhão, com base no código 2.4.4 do Decreto n.
58.831/1964; e (ii) para corroborar a informação lançada na CTPS, caberia a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Sem contrarrazões.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57
da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente:
(i) não contempla mais a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como
especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve
ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;
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(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a
constar nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição
do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo,
os do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo, as atividades ali listadas são
exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério passou a ser, em regra,
quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não desnatura a
força probante do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas em
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condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a exigência de juntada do laudo técnico
somente se justifica quando suscitada, pelo órgão previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou
seja, quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento. Nos termos do Ministro
Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP
e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado, deve ser afastada sua caracterização como
especial somente a partir de 3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do §
2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo, para o período anterior, diante da
ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico ruído,
nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo
destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição ou mesmo da alta
nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser
afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à neutralização por
uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:
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"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 268, fixou a seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para
fins de enquadramento por mera presunção de categoria profissional."

Do caso concreto

O autor alega que merece o reconhecimento do período laborado de 4/5/1981 a 19/9/1982 como especial
(enquadramento por categoria profissional), por exercer a função de ajudante de caminhão.

De fato, o item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 contemplava a profissão de motoneiros e condutores
de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item 2.4.2 do Anexo II do Decreto
83.080/1979 mencionava a categoria de motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). 

Ou seja, o Decreto 53.831/1964 permitia o enquadramento da atividade de motorista como especial, desde que se
tratasse de transporte rodoviário. O Decreto 83.080/1979, por sua vez, previa, em seu Anexo II, o enquadramento de motorista de
ônibus e caminhões de cargas, relacionando-os ao transporte urbano e rodoviário (item 2.4.2). 

Para demonstrar a especialidade, o autor apresentou a CTPS demonstrando que, de 4/5/1981 a 19/9/1982, laborou
como ajudante na empresa Transportadora Bernadina Ltda. (empresa especializada em transporte de cargas).

Não obstante o fato de que o autor não desempenhava a atividade de motorista de caminhão (e sim ajudante de
caminhão), deve ser reconhecida a atividade especial por enquadramento por categoria profissional no período em epígrafe.
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A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, no julgamento do PEDILEF
n. 2006.63.06.002035-7/SP, firmou o entendimento de que a atividade de ajudante de caminhão pode ser considerada insalubre,
mesmo que não esteja prevista em decreto. Isso porque a Instrução Normativa do INSS nº 118/2005, no art. 170, passou a
considerar como tempo de serviço exercido em condições especiais “os períodos em que o segurado exerceu as funções de servente,
auxiliar ou ajudante” de qualquer das atividades.

Assim, o enquadramento será possível desde que o trabalho seja exercido nas mesmas condições e no mesmo
ambiente em que trabalha o profissional abrangido pelo decreto  previdenciário, situação verificada no caso em exame.

Registre-se que a simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é
suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a
anotação na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei
9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.
(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Dessa forma, deve ser reforma a sentença para reconhecimento de exercício de atividade especial de 4/5/1981 a
19/9/1982.

O acréscimo relativo ao período ora reconhecido como especial corresponde a 202 dias, ou seja,  6 meses e  7 dias.
Consta, na sentença, que, na DER, em 28/8/2020, o autor contava com 89.3167 pontos para obtenção da aposentadoria almejada,
considerando a regra de transição prevista na EC n. 103/2019 (arts. 15, 16 e 18), porém ele deveria cumprir 98 pontos, sendo
insuficiente o referido acréscimo para atingir tal pontuação, e, além disso, ele não cumpriu nenhuma outra regra de transição.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer como especial o período
de 4/5/1981 a 19/9/1982, para todos os fins previdenciários, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados
Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001592711v13 e do código CRC 3a500cda. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000789-04.2021.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CIRINEU RIVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença que julgou  improcedente a pretensão
inicial.

Em suas razões recursais (evento 16), alega, em síntese,  que (i) conforme narrado na petição inicial, em 28/03/2019
através do processo de benefício de nº 193.202.548-8, solicitou ao INSS o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
sendo este deferido em 08/10/2019 em razão de ter sido apurado 35 anos e 11 dias na DER (com a soma da idade atingiu 94 anos, 5
meses e 6 dias); (ii) todavia, visando obter o melhor benefício, realizou pedido de revisão à autarquia previdenciária em 24/03/2020
(processo administrativo no evento 1/PROCADM5) solicitando o cômputo de interregnos em que prestou serviço militar
(28/01/1978 a 23/06/1978), além de recolhimento (competência 02/2009) a ser complementado; (iii) pleiteou a reafirmação da DER
para a data em que atingisse a fórmula de pontos 86/96 (concessão do benefício sem a incidência do fator previdenciário), todavia,
o INSS somente acolheu os pedidos referentes ao serviço militar e à complementação da contribuição, apurando até a DER o tempo
de contribuição de 35 anos, 6 meses e 12 dias (com a soma da idade atingiu 94 anos 11 meses e 7 dias), concedendo a revisão do
benefício nestes parâmetros; (iv) conforme visto, a autarquia recorrida negou o pedido de reafirmação da DER para o dia em que 
atingiria a regra de pontos, em 10/10/2019, fundamentando que somente a poderia a fixar até a data do despacho concessório do
benefício, em 08/10/2019 (dois dias antes), o que é inadmissível; (v) não recebeu qualquer valor referente ao benefício concedido
(conforme carta de concessão e histórico de créditos anexos à inicial), inclusive, tal reafirmação nem sequer exigiria contar com
mais recolhimentos a partir do despacho administrativo, pois os dias necessários ao implemento dos requisitos se encontram na
mesma competência (10/2019), considerando que era contribuinte individual; (vi) ajuizou a presente demanda buscando a revisão
de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 193.202.548-8/ 28/03/2019), objetivando que a DER fosse reafirmada para a
data em que atingiu o direito à aplicação da fórmula de pontos 86/96 e, consequentemente, concessão do benefício sem a incidência
do fator previdenciário; (vii) a Lei nº 8.213/1991 em seu art. 29-C trouxe a famigerada fórmula de pontos, dando a opção ao
segurado que preencher os requisitos, de optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria; (viii) em
10/10/2019 implementaria as condições para a não incidência do fator previdenciário, entretanto, seu pedido de reafirmação da
DER foi negado pela autarquia previdenciária sob a justificativa de que somente a poderia fixar até a data do despacho concessório
do benefício, em 08/10/2019 (dois dias antes); (ix) o art. 687 da Instrução Normativa 77/2015 estabelece que “O INSS deve
conceder o melhorbenefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido”, inclusive, a instrução normativa
itada deixa claro que o processo administrativo deve ser conduzido com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos dos
segurados; (x) o art. 176-E do Decreto 3.048/1999, incluído pelo Decreto 10.410/2020, estabelece que o INSS deve analisar, no
momento da concessão, a opção de implantar o benefício mais vantajoso, ainda que diverso daquele requerido; (xi) desde o
requerimento administrativo referente à concessão do benefício, o INSS deveria, para resguardar o direito ao melhor benefício, ter
computado o interregno de serviço militar (28/01/1978 a 23/06/1978), além de que deveria ter questionado o interesse na
complementação da contribuição (da competência de 02/2009), pois os documentos com tais informações já estavam presentes nos
autos; (xii) tendo acesso à informação de que ainda estava trabalhando, por meio de seu sistema, também deveria ter o orientado no
sentido de que, caso ele aguardasse mais 2 (dois) dias, teria direito a benefício mais vantajoso, sem a incidência do fator
previdenciário, haja vista atingir a regra de pontuação 86/96; (xiii) as decisões da autarquia recorrida no processo concessório e no
revisional caminharam em sentido contrário ao que determina IN n. 77/2015, sendo que a negativa da reafirmação da DER para
período posterior ao despacho concessório fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois nega o melhor benefício
– direito fundamental e verba de natureza alimentar - em virtude de 2 (dois) dias de tempo de contribuição; e (xiv) tal reafirmação
sequer exigiria contar com mais recolhimentos a partir do despacho administrativo, pois, os dias necessários ao implemento dos
requisitos se encontram na mesma competência (10/2019), considerando que  era contribuinte individual, portanto, o direito à
reafirmação da DER para a data em que atingiu o direito à aplicação da fórmula de pontos 86/96 e, consequentemente, concessão
do benefício sem a incidência do fator previdenciário, devendo a sentença ser reformada para que a sua aposentadoria por tempo de
contribuição (NB: 193.202.548-8; DER: 28/03/2019) seja revisada nesse sentido.

 Contrarrazões (evento 20).

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 15/3/2021 objetivando a condenação do INSS a "reafirmar a DER de seu benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 193.202.548-8; DER: 28/03/2019) para a data em que atingiu o direito à aplicação
da fórmula de pontos 86/96 (10/10/2019) e, consequentemente, concessão do benefício sem a incidência do fator previdenciário,
sendo realizado novo cálculo da RMI (revisão)".
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A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a
seguinte fundamentação:

(...)

Em síntese, trata-se de ação movida por CIRINEU RIVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), a fim de
obter a condenação do requerido em promover a reafirmação da data de início do benefício para recebimento de prestação mais favorável.

A parte autora, atualmente, recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42), NB 193.202.548-8, com início em
28/03/2019.

Aduz que “visando obter o melhor benefício, a parte Requerente realizou pedido de revisão a autarquia previdenciária em 24/03/2020
(processo administrativo em anexo) solicitando o cômputo de interregnos em que prestou serviço militar (28/01/1978 a 23/06/1978), além
de recolhimento (competência 02/2009) a ser complementado. Ademais, pleiteou a reafirmação da DER para a data em que atingisse a
famigerada fórmula de pontos 86/96 (concessão do benefício sem a incidência do fator previdenciário). Todavia, o INSS somente acolheu
os pedidos referentes ao serviço militar e à complementação da contribuição, apurando até a DER o tempo de contribuição de 35 anos 6
meses e 12 dias (com a soma da idade atingiu 94 anos 11 meses e 7 dias), concedendo a revisão do benefício nestes parâmetros”.

Afirmou que “a autarquia Requerida negou o pedido de reafirmação da DER para o dia em que a parte Requerente atingiria a regra de
pontos, em 10/10/2019, fundamentando que somente a poderia fixar até a data do despacho concessório do benefício, em 08/10/2019 (dois
dias antes)”.

Defendeu que “o Requerente não recebeu qualquer valor referente ao benefício concedido (conforme carta de concessão e histórico de
créditos em anexo). Ademais, também deve ser notado que interpôs recurso ordinário administrativo, não obtendo qualquer resposta até a
presente data (conforme andamento em anexo). Portanto, busca o Requerente com a presente demanda a revisão de sua aposentadoria por
tempo de contribuição (NB: 193.202.548-8; 28/03/2019), devendo ser reafirmada a DER para a data em que atingiu o direito à aplicação
da fórmula de pontos 86/96 e, consequentemente, concessão do benefício sem a incidência do fator previdenciário”.

Pois bem.

Insta salientar que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora foi requerido em 28/03/2019 e concedido por
meio de decisão administrativa proferida em 08/10/2019 (fls. 83/84 - Evento 6, PROCADM2).

Nessa oportunidade, a parte autora não formulou qualquer pedido de complementação de contribuições ou reconhecimento de serviço
militar, sendo o benefício concedido com base nos elementos inicialmente apresentados.

Frisa-se ainda que, mesmo com o acréscimo de tempo de contribuição oriundo dos referidos pedidos, que foram formulados em sede de
revisão administrativa, a parte autora ainda assim não alcançou os requisitos necessários para o cálculo do benefício sem o fator
previdenciário (art. 29-C, da Lei 8.213/91).

A parte requer a reafirmação da DER para período posterior à decisão administrativa que concedeu o benefício (08/10/2019), uma vez que
teria direito a uma fórmula de cálculo mais vantajosa na data de 10/10/2019.

Acerca do instituto da reafirmação da DER, a IN 77/INSS-2015 apregoa o seguinte:

Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificadoque na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimentodo
direito, mas que os implementou em momento posterior,deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidadede reafirmação da
DER, exigindo-se para sua efetivação a expressaconcordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas assituações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado.

Tal dispositivo dispõe que a possibilidade de reafirmação da DER deve ser informada para o segurado para fins de satisfazer os requisitos
do benefício ou para concessão de prestação mais vantajosa, quando tais situações forem identificadas durante a análise do requerimento.
 

Esse não é o caso da parte autora, uma vez que o seu requerimento administrativo foi devidamente analisado e o benefício foi concedido
sem a necessidade de reafirmação da data de início da prestação.

Assevera-se que, no momento do requerimento administrativo, os pedidos formulados pelo autor não ensejavam a possibilidade do cálculo
do benefício sem a incidência do fator previdenciário. Repisa-se ainda que tal direito sequer foi alcançado com a averbação dos períodos
adicionais em sede de revisão.

Ou seja, a atuação do INSS seguiu os ditames normativos atinentes ao caso, uma vez que, durante a análise administrativa (do protocolo
do requerimento à data da decisão), todos os direitos do autor foram garantidos.

Eventual direito a uma forma de cálculo mais vantajosa com base em elementos posteriores à decisão administrativa não pode ser levada
em consideração para alterar a data de início do benefício, não existindo previsão legal ou normativa para tanto.

Entender de forma diversa seria atentar contra a segurança na estabilidade das relações jurídicas, ferindo o art. 5º, inciso XXXVI, da CF:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;        

Considerando que o direito à aposentadoria foi incorporado ao patrimônio do autor com base nas condições existentes até a data de
08/10/2019 (decisão administrativa), não cabe qualquer revisão a ser feita com base em situações posteriores a esse marco.

5000789-04.2021.4.02.5005 500001568268 .V32 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 312



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 307/505

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

Com efeito, como admitiu o autor, o INSS acolheu o pedido de reconhecimento de serviço militar e de
complementação da contribuição previdênciária da competência de 2/2009, apurando, até a DER, o tempo contributivo de 35 anos,
6 meses e 12 dias (com a soma da idade, atingiu 94 anos 11 meses e 7 dias), concedendo a revisão do benefício em tais parâmetros.
Ocorre que a autora alega que faz jus também à  reafirmação da DER para o dia em que  atingiria a regra de pontos, ou seja, em
10/10/2019. 

Sabe-se que, nos termos do art. 690 da IN n. 77/2015, o INSS permite a reafirmação do requerimento quando o
segurado, no curso do processo administrativo, venha a preencher os requisitos para a concessão do benefício mais vantajoso.

Segundo o STJ no  julgamento do Tema 995, é dever do julgador considerar fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir, atento, ademais, que a reafirmação da DER é um fenômeno típico
do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário, harmonizando-se com o princípio da economia
processual e com o princípio da instrumentalidade das formas, visando à efetividade do processo que é a realização do direito
material em tempo razoável, bem como que o direito à Previdência Social constitui autêntico direito humano e fundamental - a
reafirmação da DER se mostra compatível com a exigência da máxima proteção dos direitos fundamentais, com e efetiva tutela de
direito fundamental e é possível sua análise (fato superveniente) sem a necessidade de novo pedido administrativo ou ação judicial,
buscando-se, assim, dar maior efetividade no reconhecimento do direito dos segurados e observando-se, ainda, que o pedido da
demanda previdenciária deva ser compreendido e interpretado com certa flexibilidade.

No caso, o autor, todavia, preencheu os requisitos legais à aposentadoria por tempo de contribuição pela fórmula
85/95 em tempo posterior ao término do procedimento administrativo.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso inominado do autor, confirmando-se a sentença.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5002493-95.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DELCY POLASTRELI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (Evento 42), alega, em síntese, (i) que cumpriu a diligência do juízo (Evento 23) e a
Autarquia se manifestou sobre a documentação (Evento 27). Decerto, as decisões de Eventos 3 e 20 reconheceram o interesse de
agir ao realizar o saneamento do processo. E, a Contestação (Evento 12) e Manifestação (Evento 27) concretizaram, sem nenhuma
dúvida, a lide processual; (ii) que assumir o entendimento de que não é possível apresentar novos documentos na via judicial
significa dizer que não é permitida a produção da prova documental, em clara afronta aos princípios constitucionais e processuais;
(iii) que era dever do servidor orientá-lo acerca da possibilidade de complementar os recolhimentos individuais e comprovar a
atividade rural anterior a 1986 (havia documentação rural desde 1966); (iv) que no enfretamento do Tema 93, a TNU admitiu que a
juntada de documentos na via judicial não descaracteriza o direito ao benefício desde a data de entrada do requerimento
administrativo; (v) que o INSS ratificou o período rural de 06/09/1986 a 13/06/1991, como Segurado Especial. No entanto, exerceu
a atividade rural, em regime de economia familiar, desde criança com os pais, a partir dos 12 anos de idade, na propriedade da
família, em Alegre/ES; (vi) que há início de prova material contemporâneo ao período rural que se pretende ver reconhecido;
(vii) que a Escritura Pública da propriedade em nome do seu pai, datada de 1966, é um instrumento ratificador de caráter
permanente e serve para ratificar todo o período rural autodeclarado até o casamento (1986), conforme disposição do item 7, I, “c”,
do Ofício 46; (viii) que o INSS deveria ter reconhecido o labor rurícola e emitido a GPS referente ao pagamento da diferença entre
as alíquotas de 11% para 20%, das competências de 11/2015 a 02/2016, 04/2016, 10/2016 a 03/2017, 07/2017 a 09/2017, 11/2017 a
03/2018, 01/2019, 02/2019 e 08/2019; (ix) que considerando o período rural de 13/01/1975 a 05/09/1986 e a complementação dos
recolhimentos individuais, alcança o total de 35 anos, 11 meses e 19 dias de contribuição até a DER, em 07/06/2019, conforme o
Cálculo da Inicial.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 46). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte autora a requereu
administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas
para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4º desta
Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput",
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC nº 20/98,
mas não contavam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não preencher os
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requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente
do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento
de contribuições previdenciárias durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de
que tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO
(ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC). FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO
CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de
multa, previsto no art. 488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação está fundamentada,
conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v.
acórdão rescindendo decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão relacionada à comprovação das
contribuições previdenciárias como condição para o reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de
conhecimento, inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é exigível o
recolhimento de contribuições previdenciárias para averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei
8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5. Ação rescisória procedente. ..EMEN:
(AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do início de prova material e da prova testemunhal
acerca do exercício das atividades rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no
sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado,
desde que corroborado por segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator." AC 2002.37.01.001564-
0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é
exigível o recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de contagem de tempo de serviço em
atividades rurícolas para fins de aposentadoria urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ
FEDERAL FÁBIO MOREIRA RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013 PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
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auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.
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Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem recíproca é admitida, consigna em seu
inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas
seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados
anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de julgamento no STJ, restando consignado que (1)
 o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do art. 55, acima transcrito, salvo para
carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao interregno de trabalho
rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de
09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo para custeio do sistema de benefícios da
Previdência Social como integrante da espécie contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa dias da data da
publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de
início da cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
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custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº
2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado
trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão daquela data
até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço prestado na área rural até 31/10/1991, para
efeito de concessão de benefício no Regime Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a
31/10/1991 exige indenização das contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a
seguinte fundamentação:

[...]

I– FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação ajuizada por DELCY POLASTRELI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual postula a
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 07/06/2019, tomando-se
em conta o reconhecimento do período de labor rural na condição de segurado especial pelo período de 13/01/1975 a 05/09/1986, tendo
em vista que o "período rural de 06/09/1986 a 13/06/1991 já foi reconhecido pelo INSS". Ademais, requer "a emissão da GPS de
complementação de valores pagos abaixo do salário mínimo, e pagos sob a alíquota de 11%". (Eventos 1, INIC1).

Preliminarmente, no que tange ao pedido de complementação dos recolhimentos individuais de 11% para 20%, das competências de
10/2009 a 11/2009 e 01/2010 a 07/2010, em número de meses suficientes ao cumprimento do tempo mínimo de contribuição, não verifico a
apresentação de requerimento expresso da parte autora perante o INSS no âmbito do procedimento administrativo em causa (Evento12-
PROCADM1, fls. 6-7). 

Inexiste, portanto, qualquer indício de que a pretensão deduzida sofreu resistência ou que haveria de sofrê-la, o que denota o não
preenchimento de uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo mister extinguir o processo sem exame do mérito
em relação a tal pedido, por ausência do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de reconhecimento do labor campesino na qualidade de segurado especial, após analisar minuciosamente os
documentos aduzidos aos autos, verifico que, a despeito do quanto alegado na petição inicial, apenas no âmbito judicial veio a
parte autora a proceder à juntada da autodeclaração de segurado especial, com o pedido de reconhecimento do período de 13/01/1975 a
05/09/1986, na qualidade de segurado especial (Evento 23-DECL2).

Conforme se infere do procedimento administrativo de Evento 1 (PROCADM10), em especial da autodeclaração do segurado especial
datada de 01/11/2019 ali constante (fls. 59-62), o requerimento apresentado pela parte autora perante a autarquia previdenciária teve em
conta a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tomando-se em conta especificamente os períodos de labor rural
de 24/07/1985 a 05/09/1986, 06/09/1986 a 31/10/1991 e 13/03/1995 a 28/02/2001.

De fato, a fundamentação da decisão administrativa de indeferimento parcial do requerimento (Evento1-PROCADM10, fl. 103), revela
que a autarquia previdenciária, diante do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, apenas apreciou tal requerimento à luz das
informações constantes daquela autodeclaração de segurado especial, quando reconheceu o período de 06/09/1986 a 13/06/1991, como
segurado especial, conforme CNIS de Evento 1 (CNIS8).

Portanto, constato que não foi objeto daquela análise administrativa, especificamente, o pedido de reconhecimento do período de
13/01/1975 a 05/09/1986, tal como consignado na petição inicial de Evento 1 e reafirmado quando da apresentação da nova
autodeclaração do segurado especial apresentada pelo autor e datada de 30/09/2020, constante de Evento 23 (DECL2).

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral, que a ausência de prévio requerimento administrativo no sentido da
concessão de benefício previdenciário caracteriza falta de interesse de agir, conforme entendimento que já prevalecia na jurisprudência.
Afinal, a concessão do benefício não ocorre de ofício pelo INSS, dependendo sempre de requerimento do interessado, razão pela qual não
se configura lesão ou ameaça a direito antes de sua apreciação pela autarquia.

Ficam excetuadas apenas as hipóteses nas quais há entendimento notório da autarquia em sentido contrário à pretensão do segurado, bem
assim nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício, com exceção das hipóteses em que houver necessidade da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento do INSS. A propósito, eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM
AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não
deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta
do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
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matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso,
nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do
qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.
Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –,
tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora
rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa,
o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
(gn)

Pois bem.

No caso vertente, a ação foi ajuizada em 27/04/2020 e, portanto, após a conclusão do julgamento do referido recurso extraordinário.

Nesse contexto, verifico que a parte autora não comprovou o requerimento administrativo para consideração do período que pretende ver
reconhecido o tempo rural na qualidade de segurado especial, de 13/01/1975 a 05/09/1986, de modo que pretende o autor já agora em
juízo apresentar pleito e documentos que comprovem o início de prova material acerca de sua qualidade de trabalhador rural/segurado
especial, os quais haveriam de ter sido apresentados previamente perante o INSS, como pressuposto inexorável ao ajuizamento da presente
demanda. 

Portanto, não se encontra presente o interesse processual indispensável ao seguimento da pretensão autoral.

II – DISPOSITIVO

Isso posto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001491460v8 e do código CRC eb839cf3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015299-68.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JEFFERSON JOSE DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, "para condenar o réu a averbar o tempo de serviço rural correspondente ao período de 25/9/1981 a 31/10/1991
para todos os fins previdenciários, exceto carência".

EtSm suas razões recursais (evento 20), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) há controvérsia do
reconhecimento da atividade rural de 25/09/1975 a 31/12/1997 (limitado ao 31/10/1991 sem necessidade de indenização), como
segurado especial; (ii) em recente julgamento do AREsp 956558/SP, realizado em 02/06/2020, o STJ consolidou o posicionamento
de que é devido o cômputo do labor rurícola desempenhado por menor com menos de 12 anos de idade, portanto há de ser
reconhecida e averbada a atividade rural desde os 8 anos de idade, pelo período de 25/09/1975 a 24/09/1981, como segurado
especial; (iii) faz jus ao enquadramento de atividade especial de 14/4/2000 a 4/11/2019 em razão de exercício da função de
frentista, com base no  código 1.2.11 do Decreto 53.831/1964; (iv) em se tratando de agentes químicos cancerígenos, o Decreto
3.048/1999 prevê que basta a presença do agente no ambiente de trabalho para caracterizar a especialidade do período; (v) os
hidrocarbonetos (benzeno, xileno e tolueno) integram a LINACH – Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos,
divulgada por meio da Portaria Interministerial TEM/MS/MPS 09, de 07/10/2014, o que viabiliza o enquadramento especial,
independente da concentração existente no ambiente de trabalho; e (vi) quanto aos agentes químicos, a TNU firmou a tese de que
não há eficácia de EPI contra exposição a agentes cancerígenos (Tema 170).

Contrarrazões de evento 24

VOTO

Do alegado exercício de labor rural antes dos 12 anos de idade

O autora firma que faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade rural de 25/9/1975 a 24/9/1981 em laborou
com os pais no campo, em regime de economia familiar, quando contava com menos de 12 anos de idade (a partir de 8 anos). 

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55,
§ 3º, da Lei nº 8.213/91). 

O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da Turma Nacional de
Uniformização).

Os seguintes documentos formam início de prova material contemporâneo de que o autor exercia atividade rural no período de 25/09/1975
a 31/10/1991:

a certidão do cartório de registro geral de imóveis confirmando que Arlindo Eler, avô do autor, adquiriu para seis filhos, inclusive
a mãe do autor, imóvel rural com base em escritura pública lavrada em 18/6/1947 e registrada em 7/2/1950 (evento 1, OUT6, fls. 4 -
5);

a certidão de casamento dos pais do autor, em 27/9/1962, em que consta a profissão do pai do autor como a de lavrador (evento 1,
OUT6, fl. 7);

a certidão de nascimento de Pedro Luiz da Silva, irmão do autor, em 14/2/1988, em que consta a profissão do pai do autor como a
de lavrador (evento 1, OUT6, fl. 6).

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal     

O depoente trabalhou na roça, desde a idade de 8 ou 9 anos já começou a trabalhar na roça, tinha que trabalhar com os pais, que eram
colonos; os pais do depoente são Sebastião José da Silva, já falecido, e Adelaide Sobreiro da Silva; o depoente trabalhou na propriedade
do avô Arlindo Eler; produzia milho, feijão, arroz, café; a propriedade tinha uns 10 alqueires; são em 4 irmãos; o depoente saiu da roça
com 30 anos; o depoente já estava casado, depois que casou teve uma proposta de emprego para assinar carteira; o depoente assinou a
carteira em 2000; quando estava na roça, só fez serviço de roça; a esposa do depoente era trabalhadora rural também; o filho do depoente
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nasceu na roça; quando o depoente saiu da roça, o filho estava com 1 anos e pouco; a família do depoente era colona do avô do depoente;
propriedade de 10 hectares; não tinha como contratar ninguém pois tudo que produzia tinha que dividir com o avô, que era o dono da
propriedade; o avô tinha outros colonos, mas o serviço da família do depoente era separado; tudo à meia; na propriedade não tinha
caminhão ou trator; tudo na base da enxada.

1ª testemunha – Hilario da Silva Evangelista

O depoente conhece o autor desde que nasceu; o depoente é mais velho que o autor; o autor nasceu em Fortaleza; fica no município de
Afonso Cláudio; é roça; os pais do autor moravam nessa roça; a família do autor era colona do avô; avô Arlindo Eler; os pais do autor
trabalhva na roça de meia do avô do autor; produziam milho, feijão, um pouco de café, arroz; o depoente morava próximo e até hoje mora
na mesma região; o autor começou a trabalhar com 9 ou 10 anos, começa cedo ajudando os pais na roça, começa cedo, vem da aula e
vai trabalhar; o depoente começou a trabalhar com 9, 10 anos; os pais do depoente eram colonos, trabalhavam à meia; o depoente morava
na mesma propriedade que o autor; o depoente era colono do avô do autor; mesma forma de trabalho, todo mundo lá, todos trabalhando
de meia; mesmo trabalhando na terra do avô, tinha que dividir com o avô tudo, tudo que fazia era dividido; o autor carregava arroz,
“rancava” feijão, plantava milho, batia feijão e foi até se casar; com 9 ou 10 anos a criança já conseguia carregar arroz e bater feijão;
criança já capinava nessa época; trabalhava o autor com os irmãos e os pais; o trabalho da criança nessa época era importante para o
sustento da família, hoje o depoente é até criticado, pois criou 5 filhos na meia, chegava da escola e depois ia trabalhar, pois tinha que
ajudar o pai e a mãe não tinha opção; não tinha como, pois, como era meia, todo mundo tinha que fazer um pouquinho para ajudar e se
manter; não tinha outra opção, era só na roça mesmo, trabalho da roça; a família do autor não contratava funcionário ou empregados; o
autor se casou em 1987, ainda ficou um período e depois foi trabalhar no posto; quando casou, ainda estava morando na roça morou um
período na roça ainda, tem a casa ainda perto do depoente que o autor construiu na roça; até o casamento não tinha outra atividade só a
roça.

2ª testemunha – Jorge Luiz Roncette

O depoente conhece o autor desde criança; conheceu na região de Fortaleza; o depoente mora na região até hoje; conhece o autor desde
criança; os pais do autor moravam na região; não tinham terra; trabalhavam na terra do avô do autor; Arlindo Eler; trabalhavam como
colonos; mexia com lavora branca milho, feijão, arroz; os pais do autor não tinham outra profissão, só trabalho braçal para o patrão; o
autor também trabalhava na roça; quando começou estava com 8 ou 10 anos; era normal começar cedo na época; o depoente começou
com 8 anos; nessa idade o autor plantava, limpava; trabalhava o autor, os irmãos e os pais; a família do autor não tinham empregados ou
funcionários, trabalhava só a família; o avô do autor era o dono da terra; o avô do autor tinha outros colonos; cada um com um pedaço de
terra separado; a família do autor mesmo sendo neto tinha que dividir produção com o avô; o depoente na época era solteiro; o depoente
trabalhava com o pai; o autor ficou depois que casou, depois foi trabalhar empregado; quando casou estava na roça ainda; quando
casou não tinha outro serviço sem ser a roça; depois que casou ficou um tempo, depois saiu, ficou um tempo ainda depois que casou; no
tempo que estava na roça, só trabalhava na roça; quando saiu da roça não tinha filhos; quando saiu da roça já era casado; o depoente
conhece o filho do autor; a família do autor era de trabalhadores rurais.

3ª testemunha – João Batista de Freitas

O depoente conhece o autor desde menino, desde que nasceu; o autor nasceu em Fortaleza; Fortaleza é roça; os pais do autor moravam na
região; o depoente também morava na região; 1 quilômetro de distância; os pais do autor eram colonos na mesma fazenda onde o pai do
depoente morava; moravam na mesma fazenda; o patrão era o avô do autor Arlindo Eler; a família do depoente era colono do avô do
autor; mesmo sendo da família, o autor era colono igual ao depoente, do jeito que trabalhavam os colonos a família do autor, trabalhava a
mesma coisa; trabalhava com milho, arroz, feijão, café; o autor trabalhou na roça com os pais; naquela época, com 8 anos já começava a
fazer alguma coisa, serviço mais leve já fazia; plantava milho, feijão; já capinava pouco, mas já fazia já estava treinando; trabalhava o
autor, o pai, os 2 irmãos mais velhos; a família do autor não contratava gente de fora só trabalha a família mesmo; não tinham outra
profissão; o autor não tinha outra atividade ou profissão; o autor é casado; quando casou estava na roça ainda; depois que casou ficou
mais um tempo mas logo saiu; até o casamento não teve outra profissão; só trabalhava na roça; o autor tem 1 filho; o depoente acha que o
autor estava na roça ainda quando o filho nasceu.

O autor nasceu em 25/09/1967, tinha apenas oito anos de idade em 25/09/1975. Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº
8.213/91, a partir dos 14 anos de idade os filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais. Essa era a
idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial. A jurisprudência admite averbação de tempo de serviço rural a partir
dos 12 anos de idade, conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14
anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.
Contudo, o reconhecimento da qualidade de segurado especial a partir de tão tenra idade exige comprovação consistente de efetiva e
relevante colaboração do menor na atividade rural familiar. Afinal, o regime de economia familiar pressupõe que o trabalho de cada um
dos membros da família seja indispensável à própria subsistência (redação original do art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram
o regime de economia familiar e se qualificam como segurados especiais os membros da família cujo trabalho seja indispensável para o
sucesso da atividade rural. Presume-se que a colaboração de uma criança com 12 doze anos de idade na atividade rural não tenha
expressividade para torná-la indispensável. Todas as testemunahs confirmaram que o autor começou a ajudar os pais na roça com oito
anos de idade, mas o depoimento da terceira testemunha demonstrou que essa ajuda não era indispensável para o regime de economia
familiar: ela disse que com 8 anos "já começava a fazer alguma coisa, serviço mais leve já fazia, já capinava pouco, já estava
"treinando"". Por isso, reconheço tempo de serviço rural somente a partir dos 14 anos de idade.

As testemunhas confirmaram que, quando se casou, o autor ainda exercia atividade rural na propriedade rural do avô. O autor se casou
em 1997 (evento 1, OUT6, fl. 3).

Ficou provado que a parte autora exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no período de 25/9/1981 a 31/10/1991.

(...)

Com efeito, o STJ firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino,
em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Nesse sentido:
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

No caso em exame, todavia, conforme bem exposto na sentença, a prova testemunhal não foi suficiente para
comprovar que o labor rural exercido pelo autor, antes dos 12 anos, era indispensável para o regime de economia familiar.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que reconhece o exercício de atividade rural apenas
de 25/9/1981 a 31/10/1991.

Do alegado serviço especial por exercício do cargo de frentista

O autor alega que faz jus ao enquadramento de atividade especial de 14/4/2000 a 4/11/2019 em razão de exercício da
função de frentista, com base no  código 1.2.11 do Decreto 53.831/1964.

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o indivíduo a condições especiais de
trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada
de trabalho. Ou seja, antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto de combustíveis
enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que cabe o enquadramento por categoria
profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos (dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à saúde.
Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o
Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar
genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

A TNU, em 11/9/2014, no julgamento do Tema 157, fixou a seguinte tese: "Não há presunção legal de periculosidade
da atividade do frentista, sendo devida a conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes nocivos por formulário ou laudo, tendo
em vista se tratar de atividade não enquadrada no rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979".

Registre-se também que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a
ser exigida a partir da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, foi editada a
Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à
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saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser reconhecida a especialidade
até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999
prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no
exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é significativamente
nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na
produção de derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e
derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo mencionado apenas  na NR 15, com limite
de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas
apenas o diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é mencionado apenas na NR 15,
com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da
hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e outras
substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros. Emprego
de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego
de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla
composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego
de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos
para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes,
vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou
motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a aferição de quantidade porque
estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do
trabalhador. Ou seja, a NR-15 e os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser considerado
exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros verificados no exercício dessas atividades, não se
atinge a exposição a uma quantidade do agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar que, dos três tipos de combustíveis
líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água
(Resolução ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve e sai na fase de destilação
dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel
rodoviário). Quanto à gasolina, tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A NR-15 estabelece que a insalubridade
ao benzeno será constatada independentemente de concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença
no ambiente de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto n.
3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e
que estejam listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados, na
avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses
agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999
(IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).
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Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância,
nem há equipamento de proteção individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo
MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de especialidade por exposição a hidrocarbonetos
aromáticos (benzeno e seus derivados) não é quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-
08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao agente nocivo (no caso, o benzeno), as
atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e,
consequentemente, da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina, que contém benzeno em sua
composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da
exposição dos frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n. 1.109, de 21/9/2016, que
aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já reconhece o exercício de tempo especial a
frentistas em razão de exposição a gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019.

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de a LINACH afirmar que o benzeno é um
agente confirmado como carcinogênico para humanos e os frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade
em questão deve ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na ação 0008147-03.2017.4.02.5052, proferido na
sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz Federal Pablo Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos. 
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma indireta, o reconhecimento administrativo desse
fato por parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). 
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve por finalidade “Aprovar o Anexo 2 -
Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.” 
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins
deste anexo, consideram-se Postos Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra firme
que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens
certificadas pelo INMETRO.” 
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento de combustíveis haverá exposição a benzeno. 
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado como especial. Diante disso, entendo que a
sentença deve ser mantida, reconhecendo como especial o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor 
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)

Para comprovar a especialidade, o autor apresentou o PPP expedido por Alvino Pianzoli e Irmãos Ltda. demonstrando
que laborou como frentista de 14/4/2000 a 31/7/2019 e que esteve exposto a  hidrocarbonetos e à inalação de vapores orgânicos
(benzeno/xileno/tolueno). Consta que as atividades consistiam em "abastecer veículos dos clientes nas bombas de gasolina, óleo
diesel e álcool; verificar condições e nível de óleo lubrificante". O documento contém todos os requisitos legais, inclusive o nome
dos profissionais que realizam os registros ambientais, presumindo-se a elaboração de laudo técnico. Consta também o uso de EPI
eficaz. 

Dessa forma, pode-se concluir que o autor esteve exposto a benzeno de forma habitual/permanente.

Registre-se que, uma vez comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados como
reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial nº 09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade
do respectivo período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, bem como inexigíveis a permanência na exposição ou a mensuração
quantitativa do agente nocivo. 

Sinaliza-se que não importa, para o reconhecimento da especialidade, que o período de labor seja anterior à alteração
do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999, efetuada pelo Decreto 8.123/2013, porquanto é certo que o trabalhador já estava exposto a
agente cancerígeno – com consequências nefastas à sua saúde – não podendo ser onerado pela demora na evolução científico-
tecnológica a respeito da matéria.

Assim, deve ser reformada a sentença para reconhecer o exercício de atividade especial de 14/4/2000 a 31/7/2019.

Com a inicial, o autor pugnou pela concessão de aposentadoria po rtempo de contribuição desde a DER em 4/11/2019.
A sentença reconheceu o exercício de atividade rural de 25/9/1981 a 31/10/1991 e chegou à conclusão de que, na DER, em
4/11/2019, contava com apenas 30 anos, 10 meses e 13 dias de tempo contributivo.
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O acréscimo relativo ao tempo especial ora reconhecido, de 14/4/2000 a 31/7/2019, corresponde a 2.819 dias (mais de
7 anos), ou seja, preencheu a carência do benefício requerido em 4/11/2019.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o exercício de atividade
especial de 14/4/2000 a 31/7/2019 e determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 4/11/2019. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção
monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006
em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei
9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001564115v36 e do código CRC b2c22b6f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000339-70.2021.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MANOEL MAGNO GOMES SABINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão
inicial.

Em suas razões recursais (evento 15), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) no caso dos autos, tem-se o pedido
principal de aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição mais vantajosa, a teor do art. 17 da Emenda
Constitucional n. 103/2019 - pedágio de 50% -, com pedido declaratório com reconhecimento de conversão de tempo especial em
comum; (ii) a sentença julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que a atividade de frentista no período anterior  a
28/04/1995 não deve ser convertido de tempo especial para comum; (iii) no entanto, a jurisprudência considerada essa atividade
perigosa e a considerada especial; (iv) a função de frentista está tambem sujeita à exposição de agentes químicos, seja pela inalação
de vapores combustíveis ou pelo cotntato com  óleos minerais; e (v) faz jus ao reconhecimento do exercício de atividade especial
de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a 22/03/2011, 02/04/2012 a
30/10/2012 e 01/11/2014 a 31/01/2020.

Contrarrazões de evento 19.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57
da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente:
(i) não contempla mais a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como
especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve
ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
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meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a
constar nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição
do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo,
os do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo, as atividades ali listadas são
exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério passou a ser, em regra,
quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não desnatura a
força probante do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas em
condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a exigência de juntada do laudo técnico
somente se justifica quando suscitada, pelo órgão previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou
seja, quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento. Nos termos do Ministro
Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP
e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado, deve ser afastada sua caracterização como
especial somente a partir de 3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do §
2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo, para o período anterior, diante da
ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico ruído,
nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo
destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição ou mesmo da alta
nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser
afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à neutralização por
uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte entendimento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial."
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a NTU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 268, fixou a seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para
fins de enquadramento por mera presunção de categoria profissional."

Do caso concreto

O autora ajuizou esta ação em 21/1/2021 objetivando a condenação do INSS a: 
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"• Reconhecer e declarar por sentença o enquadramento dos períodos laborados sob condições especiais, exposto ao agente nocivo
químico: hidrocarbonetos, utilizando A CONVERSÃO do tempo especial em comum, nos termos do Art. 70 do Decreto 3.048/1999
trabalhados nos períodos de 01/03/1988 a 02/09/1991; 01/07/1992 a 28/02/1994; 01/06/1995 a 03/08/1998; 24/05/2006 a 22/03/2011;
02/04/2012 a 30/10/2012; 01/11/2014 a 31/01/2020, nas seguintes empregadoras, respectivamente, POSTO UNIAO COMERCIO
REPRESENTACOES; PETROCONTE LTDA; AUTO POSTO CENTRAL LTDA; AUTO POSTO ICONHA LTDA; (todos na funçao de
frentista) METALURGICA D. J. A. LTDA (auxiliar de serviços gerais); AUTO POSTO CENTRAL LTDA (frentista) novamente, passí veis de
enquadramento pelo codigo 1.3.2 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64, co digo 1.3.4 do Anexo I do decreto n. 83.080/79 e co digo 3.0.1 do
Anexo IV do Decreto n. 2.172/97, anexo IV, co digo 1.0.19 do Decreto 3.048/1999 e no co digo 2.1.3 do Anexo II ao Decreto 83.080/79,
pelo item 1.2.11 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e pelo item 1.2.10 do anexo I ao decreto 83.080/1979, e, em consequencia,
ordenar a realizaça o de sua devida conversa o para tempo comum, com o coeficiente multiplicador de 1,4, tambem se averbando no CNIS
do autor, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diaria a ser fixada por Vossa Excelencia; 

• Em pedido principal, condenar o instituto-requerido a conceder ao requerente o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO NA REGRA DE TRANSIÇÃO MAIS VANTAJOSA, a teor do artigo 17 da Emenda Constitucional 103.2019-
PEDAGIO DE 50%., mensal e vitalício, com início (DIB) fixado pela REAFIRMAÇAO DA DER para 13/12/2019, em razao do
processamento do NB n. 182.643.833-2, quitando-se as parcelas vencidas de uma unica vez, corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros de mora, na forma da legislaça o civil vigente, mediante RPV; 

• que a RMI do benefício a ser concedido seja calculada na forma do paragrafo unico do artigo 17 da EC 103/2019, em que o valor sera
apurado de acordo com a media aritmetica simples dos salarios de contribuiçao e das remuneraçoes calculadas na forma da lei (art. 26, da
EC 103/2019, que revogou o artigo 29, I e II, da Lei 8213/1991) multiplicada pelo fator previdenciario, calculado na forma do disposto nos
§§ 7º a 9º do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com aplicaça o do fator previdenciario, se maior que 1, ou subsidiariamente, na
forma do artigo 29-C, se resultar aquele menor que 1."

A sentença julgou improcedente a pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...)

A parte Demandante objetiva a condenação da Autarquia Previdenciária na obrigação de conceder-lhe aposentadoria por tempo de
contribuição retroativa à DER, com o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

A Autarquia, analisando o pedido autoral, indeferiu a aposentadoria por tempo de contribuição de acordo com o seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição indeferida por faltar tempo de contribuição em 16/02/1998, quando possuía 08
anos, 04 meses e 05 dias de contribuição e na Data de Requerimento do Benefício (DER) quando possuía 24 anos, 07 meses e 22 dias de
contribuição.

2. Todos os vínculos empregatícios foram considerados.

3. Não há contribuições efetuadas como contribuinte individual.

4. Não há contribuições efetuados como contribuinte facultativo.

5. Foram apresentados documentos para análise de atividade exercida sob condições especiais, mas nenhum dos períodos solicitados foi
enquadrado pela Perícia Médica Federal, conforme parecer técnico pericial constante neste processo.

6. Não há indícios de que o segurado tenha sido trabalhador rural segurado especial.

7. O segurado contribuiu como empregado atingindo 24 anos, 07 meses e 22 dias até a DER, quantidade insuficiente para o benefício
requerido, conforme disposto no art. 56 do Decreto 3048/99.

6. Contra essa decisão, o segurado poderá interpor recurso à Junta de Recursos no prazo de 30 dias a contar da data de ciência do
indeferimento do seu pedido.

7. Sem mais diligências, Arquive-se.” (Página 110, do processo administrativo acostado – Evento 05)

Do regramento geral sobre aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial.

A aposentadoria por tempo de contribuição foi instituída pela Emenda Constitucional 20/1998, que alterou a redação do art. 201 da
Magna Carta. Para fazer jus a tal benefício – que pode ser integral ou proporcional –, o segurado, ressalvada a regra de transição, deve
preencher, no mínimo, os seguintes requisitos: ter trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher, e cumprir
período mínimo de carência. Excepcionalmente, em caso de exercício de atividade laboral em condições especiais, é possível aposentar-se
após cumprir 25, 20 ou 15 anos de contribuição, dependendo do agente nocivo, ou ainda, converter o período de atividade especial em
tempo comum, para efeito de contagem.

No caso em comento, o autor afirma ter laborado exposto a agentes nocivos prejudiciais à saúde por tempo suficiente para obter a
aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão dos períodos especiais. Assim, a fim de deslindar a controvérsia, impende
perquirir acerca do cumprimento dos requisitos legais referentes ao cômputo de tempo especial.

Vale destacar que a contagem do tempo de serviço ou contribuição para efeito de aposentadoria é disciplinada pela lei vigente à época em
que o labor ocorreu. Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à
contagem como ali estabelecido, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando
retroativamente uma lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.
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Esse entendimento, há muito pacificado em nossos tribunais, foi incorporado ao ordenamento jurídico positivo pelo Decreto 4.827/2003,
que alterou o art. 70 do Decreto 3.048/1999, com a inclusão do § 1º, in verbis:

§ 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na
época da prestação do serviço. 

A comprovação das condições especiais de trabalho varia conforme a época. Com relação às atividades expressamente constantes dos
extensos róis dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, posteriormente substituídos pelo Decreto 2.172/1997, temos as seguintes regras:

I) Até 28/04/1995, havia presunção absoluta do direito à contagem do tempo para aposentadoria especial, independentemente da
apresentação de laudo pericial: bastava o enquadramento da categoria profissional registrada na CTPS no rol dos regulamentos (Decretos
83.831/1964 e 83.080/1979). À falta desse documento, qualquer outro meio de prova indicando a efetiva exposição a agentes nocivos era
admissível.

II) De 29/04/1995 a 04/03/1997, com a vigência da Lei 9.032/1995, que alterou o art. 57 da Lei 8.213/1991, a nocividade à saúde deixou de
ser presumida de forma absoluta, devendo a efetiva exposição a agentes nocivos ser comprovada por meio dos formulários SB 40, DISES-
BE 5235 e DSS 8030.

III) A partir de 05/03/1997, (data de edição do Decreto 2.172, que regulamentou a MP 1.523, de 11 de outubro de 1996, convertida na Lei
9.528/1997), o art. 58, § 1º, da Lei 8.213/1991 passou a exigir, para a contagem do tempo de serviço especial, a comprovação da exposição
efetiva mediante formulário emitido pela empresa, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) expedido
por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS, devendo as empresas, desde então, elaborar e manter Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores.

Segundo jurisprudência firme do STJ e do STF (RE nº 392.559), a Lei 9.528/1997 não permite que se exija laudo para as atividades
anteriores à MP 1.523. Por outro lado, em relação ao agente nocivo ruído, sempre foi exigida a efetiva comprovação da exposição
mediante laudo técnico.

Registre-se ainda que o STF, no julgamento do ARE nº 664.335 (julgado em 04/12/2014 e publicado em 11/02/2015), com repercussão geral
reconhecida, firmou entendimento no sentido de que, com exceção dos casos de exposição a ruído, não se pode reconhecer a especialidade
se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) foi eficaz para afastar a nocividade.

Dessa forma, conforme a norma aplicável, será reconhecido o trabalho especial quando realizada atividade constante do rol legal
exemplificativo ou mediante a comprovação de que a atividade estaria sujeita a agentes nocivos.

Cabe assentar que se considera nociva, para fins de concessão de aposentadoria especial, ou de conversão em tempo de serviço comum, a
exposição a ruído superior a 80 decibéis, até 05.03.1997, uma vez que, a partir da vigência do Decreto 2.172/97 (06.03.1997), a exigência
legal passou a ser de 90 decibéis, sendo a última alteração legislativa, verificada em 18/11/2003, quando editado o Decreto 4.882/03, que
reduziu os decibéis caracterizadores da especialidade da função para acima de 85 dB(A). Esse é o entendimento, a propósito, do Eg. STJ
(Pet 9059/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 09/09/2013).

No mesmo sentido:

Súmula 29/AGU: Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis

até 05/03/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então.

Súmula 32/TNU-JEF: O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a

80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6); superior a 90 decibéis, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; superior a 85

decibéis, a partir da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003.

Sobre a utilização de equipamentos individuais de proteção (EPIs), no julgamento do ARE 664335, o STF firmou as seguintes teses
objetivas que serão observadas neste julgado:

“[...] o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de

neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. “

“[...] na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico

Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.

Sobre a metodologia empregada na medição do ruído a partir de 01/01/2004 (NHO-01 da FUNDACENTRO), ressalta-se que qualquer
irregularidade no preenchimento ou na metodologia não descaracteriza, só por só, o reconhecimento da atividade especial, já que se trata
de providência realizada pelo empregador, sob a fiscalização do próprio INSS – cabendo inclusive punição no caso de descumprimento das
regras. Ademais, havendo a indicação precisa do nível de ruído, com responsável técnico pela medição, não se pode simplesmente
desconsiderar a sujeição ao ruído, como se não tivesse ocorrido. Cabe ao INSS promover prova em contrário capaz de descaracterizar o
período e não somente meras alegações de irregularidade formal de documentos. Nesse sentido, colaciono precedente do Col. TRF2:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE REMESSA. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORADOS SOB

CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO E VAPORES DE BENZENO. HISTOGRAMAS. DESNECESSIDADE. - O autor objetiva a concessão de aposentadoria especial ou

comum por tempo de contribuição, com a conversão de períodos trabalhados em atividade especial em tempo comum. - -Haja vista se tratar de sentença ilíquida, não

se podendo afirmar, com absoluta certeza, no momento atual, que o valor a ser pago ao demandante corresponde, de fato, a montante inferior a 1.000 (mil) salários-

mínimos, tem-se por conhecida a Remessa Necessária no presente caso. - Apurado corretamente que o intervalo de 08.06.1987 a 01.11.1999 foi laborado sob
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condições insalubres, em exposição a "vapores de benzeno", uma vez que tais agentes nocivos são provenientes de hidrocarbonetos derivados de processo de

refinamento do petróleo, merecendo ter sua especialidade reconhecida pelo enquadramento no código 1.2.10, do Anexo I, do Decreto nº 83.080/79. - Afigura-se

irretocável a r. sentença quanto ao reconhecimento do interregno de 18.11.2003 a 01.01.2009, em razão do labor exercido sob o agente nocivo "ruído", acima do limite

previsto na legislação de regência (85,3 dB(A), de 18.11.2003 a 10.01.2006; 87,9 dB(A), de 10.01.2006 a 10.08.2008, e 86,4 dB(A), de 10.08.2008 a 01.01.2009). - A

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento no sentido de que o tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado

especial, para fins de conversão em tempo comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto 53.831/64; superior a 90 decibéis, a partir de 5

de março de 1997, na vigência do Decreto 2.172/97; superior a 85 decibéis a partir da edição do Decreto 4.882, de 18 de novembro de 2003. - Não prosperam as

alegações no sentido de que a perícia realizada junto à empresa empregadora não adotou a metodologia determinada pela legislação (NHO-01 da FUNDACENTRO),

uma vez que eventuais irregularidades perpetradas no preenchimento dos formulários e dos respectivos critérios técnicos e metodológicos aplicáveis ao laudo pericial

e formulários são de responsabilidade da empresa empregadora, e não podem prejudicar o empregado por eventual falha na metodologia e/ou nos procedimentos de

avaliação do agente nocivo, pois a confecção do laudo técnico e/ou PPP são de responsabilidade da empresa, cabendo ao INSS fiscalizá-la e puni-la em caso de

irregularidade. - A utilização de metodologia diversa não impõe a descaracterização do período especial, uma vez constatada, claramente, a exposição a ruído

superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual reúne em um só documento tanto o histórico

profissional do trabalhador como os agentes nocivos apontados no 1 laudo ambiental, fazendo as vezes deste, inclusive, e no qual consta o nome do profissional que

efetuou o laudo técnico, sendo assinado pela empresa ou seu preposto. - A lei não exige que os documentos sejam contemporâneos para fins de comprovação da

atividade exercida sob condições especiais. - Com exceção do agente insalubre "ruído", relativamente aos demais agentes, a utilização de equipamento de proteção

somente afasta a especialidade da atividade se restar comprovado que houve efetiva neutralização dos fatores de risco. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real

eficácia do equipamento protetivo, deve-se privilegiar o reconhecimento do direito ao enquadramento do trabalho como especial. Isto porque o uso de EPI no caso

concreto pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. - Apelação do INSS e Remessa

improvidas. (0043868-34.2015.4.02.5101, Órgão julgador: 1ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRF da 2ª Região, 30/07/2018).

Do tempo especial controverso:

Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade dos períodos abaixo, nos quais exerceu a profissão de frentista e auxiliar de
serviços gerais, com relação empresa Metalúrgica DJA LTDA. Para tanto, juntou aos autos cópias dos PPPs que constam no doc. 13 do
evento 1, onde constam a informação de fornecimento de EPI’s de acordo com cada atividade, sendo certo que com relação a atividade de
serviços gerais não há especificação dos agentes químicos e biológicos.

METALÚRGICA DJA LTDA 02/04/2012 A 30/10/2012
POSTO UNIÃO COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA 01/03/1988 A 02/09/1991
PETROCONTE LTDA 01/07/1992 A 28/02/1994
AUTO POSTO ICONHA LTDA 24/05/2006 A 22/03/2011
AUTO POSTO CENTRAL LTDA 01/06/1995 A 03/08/1998
AUTO POSTO CENTRAL LTDA 01/03/1999 A 02/05/2005
AUTO POSTO CENTRAL LTDA 01/11/2014 A 01/07/2019

Em relação aos períodos anteriores a 1995, não é possível o reconhecimento das condições especiais do labor do frentista em razão do
mero exercício da atividade, dada a ausência de previsão desta categoria profissional no rol dos Decretos n.º 53.831/64 e 83.080/79. Aliás,
tal controvérsia já foi devidamente apreciada nos autos do PEDILEF nº50095223720124047003 - Representativo de Controvérsia -,
ocasião na qual esta Turma Nacional de Uniformização solidificou o entendimento nesse sentido. Confira-se a respectiva ementa:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA. PERÍODO ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.
POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E CONTATO COM OS AGENTES NOCIVOS POR
FORMULÁRIO OU LAUDO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE NÃO CONSTANTE
NO ROL DO DECRETO Nº 53.831/64 E DO DECRETO Nº 83.080/79. INCIDENTE PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Terceira
Turma Recursal do Paraná, a qual negou provimento aos recursos do Autor e do INSS, para manter a sentença de parcial procedência, que
determinou a conversão do período considerado especial (de 01.09.70 a 13.12.73) para comum. 2. Incidente de Uniformização de
Jurisprudência interposto tempestivamente pelo INSS, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão
recorrido diverge do entendimento da TNU. 3. Incidente admitido na origem, sendo os autos distribuídos a esta Relatora. 4. Nos termos do
art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou
jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 5. Comprovada a divergência
jurisprudencial, passo a analisar o mérito. 6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, confere direito à
aposentadoria especial. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha
complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições
especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria. 7. É assente na Jurisprudência que, em obediência ao princípio do “tempus
regit actum”, deve-se aplicar a legislação vigente no momento da atividade laborativa. Deveras, no direito previdenciário, o direito
apresenta-se adquirido no momento em que o segurado implementa as condições indispensáveis para a concessão do benefício,
independentemente de apresentar o requerimento em data posterior. Aplicam-se a legislação e atos administrativos que lhe regulamentava,
vigentes na época daquela implementação, diante da regra constitucional do artigo 5º, inciso XXXVI, e artigo 6º, §2º, da Lei de Introdução
ao Código Civil. O direito adquirido à fruição de benefício (que somente existe se implementadas todas as condições legais) não se
confunde com o direito adquirido à contagem especial de tempo (que se concretiza com a prestação de serviço com base na legislação da
época). 8. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto nº 83.080/79 e no Anexo do Decreto nº 53.831/64, vigorou até a
edição do Decreto nº 2.172/97 (05/03/97), por força do disposto no art. 292 do Decreto nº 611/92. Mas isso não impede que outros agentes
não previstos nessas Normas sejam consideradas nocivas, posto que a Jurisprudência é assente no sentido de que esse rol é exemplificativo
(REsp nº 1.306.113/SC, Recurso Representativo de Controvérsia). 9. Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de
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período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28/04/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, basta que a atividade seja
enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal). 10. Desde a Lei nº 9.032/95, a comprovação da efetiva
exposição do segurado a agentes nocivos passou a ser realizada por intermédio dos formulários SB-40 e DSS8030, expedidos pelo INSS e
preenchidos pelo empregador. Acrescenta-se que “a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente
passou a ser exigida a partir da Lei n 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/91” (AgRg no AgREsp nº
295.495/AL, Min. HUMBERTO MANTINS, DJe 15/04/2013). A TNU igualmente se manifestou no sentido de que há a necessidade de
demonstração de habitualidade e permanência para as atividades exercidas somente depois do advento da Lei citada (PEDILEF 5002734-
80.2012.4.04.7011, Representativo de Controvérsia, Rel. Juíza Federal KYU SOON LEE, DOU 23/04/2013). 11. Excetuados os agentes
nocivos ruído e calor, cuja comprovação de sua exposição, sempre se exigiu laudo técnico, este passou a ser necessário para essa
finalidade somente após a edição do Decreto nº 2.172/97, que entrou em vigor em 05/03/97, regulamentando o disposto na Medida
Provisória nº 1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97 (AREsp 437140-PR, Rel. Min. Humberto Martins, D.O.E. 02/05/2014; Resp 1407890-
PR, Rel. Min. Herman Benjamin, D.O.E. 19/02/2014). A Lei nº 9.728/98, dando nova redação aos §§ 1º e 2º, do artigo 58, da Lei nº
8.213/91, apenas convalidou os atos praticados com base na medida provisória antecedente, mas a exigência de apresentação do laudo já
havia sido regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. 12. Em que pese o posicionamento desta Turma no PEDILEF nº 2007.50.52.000560-2,
Ministro João Otávio Noronha, DOU 22/03/13, no sentido de que “A partir da edição da Lei nº 9.032/95, isto é, 29/4/1995, passou a ser
exigida comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos mediante formulários SB-40 e DSS-80, o que perdurou até a MP n. 1.523/96,
de 14/10/1996, quando se estipulou a necessidade de laudo técnico com o intuito de comprovar a exposição a agentes nocivos.
Posteriormente, sobredita medida provisória foi convertida na Lei n. 9.528, de 10/12/1997.”, a Turma Nacional de Uniformização no
julgamento do PEDILEF nº 0024288-60.2004.4.03.6302, Rel. Juiz Gláucio Maciel, julgado em 14/02/2014, DOU 14/03/2014, voltou a
reconhecer que somente a partir da regulamentação da medida provisória pelo Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97, os laudos técnicos
passaram a ser exigidos para a comprovação à exposição ao agente nocivo. 13. No caso em comento, o acórdão recorrido manteve a
sentença que reconheceu a especialidade do labor sob o seguinte fundamento: “(...) Para comprovar o exercício de atividade especial, foi
trazido aos autos cópia de CPTS, constando a anotação do período de 01/09/1970 a 13/12/1973, junto à empresa Comercial de
Combustíveis AUTOMAR Ltda. (Posto de Combustível), na condição de Frentista (evento 1 – CTPS7). Nessas condições, comprovado o
exercício da atividade laborativa de Frentista em Posto de Combustíveis, é devido o enquadramento do período de 01/09/1970 a
13/12/1973 como especial, nos termos e m que exposto na decisão recorrida. (...)”, grifei. A seguir, copio excerto da sentença mantida: “...
(...) No caso dos autos, o autor requereu o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 01.09.1970 a 13.12.1973, ao
argumento de que desempenhou a função de frentista em posto de combustível. Não foram apresentados documentos técnicos relacionando
os agentes nocivos no referido período, todavia, na CTPS, o autor encontra-se registrado como frentista (ctps7 – evento 1). Apesar da falta
de documentação, entende-se que a atividade desempenhada pelo autor no período mencionado pode ser considerada como especial
exclusivamente à luz do registro constante em CTPS, nos moldes do item 1.2.11 do Decreto 53.831/64 (operações executadas com
derivados tóxicos de carbono I. Hidrocarbonetos - gasolina e óleo diesel; e III. Álcoois – álcool etílico ou etanol), vez que o postulante
atuava em contato direto com líquidos inflamáveis, o que permite o abrandamento da regra segundo a qual a especialidade das atividades
trabalhistas só pode ser aferida mediante laudo pericial e formulário técnico. (...)”, grifei. 14. Verifica-se, portanto, que o acórdão
recorrido divergiu da Jurisprudência desta Casa, conforme os acórdãos trazidos como paradigma – PEDILEF nº 2008.70.53.001307-2
(Rel. Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, DOU 24/05/2011 ) e nº 2007.72.51.004347- 2 (Rel. Juiz Federal Eduardo André Brandão de
Brito Fernandes, DJ 11/06/2010 ), que reconhecem a especialidade do labor, desde que devidamente comprovados, justamente porque a
atividade de “frentista” não está enquadrado no rol dos Decretos nº 53.831/64 e n° 83.080/79. 15. Deveras, impossível a presunção de
periculosidade do trabalho em posto de combustível, posto que a exposição a hidrocarbonetos e agentes nocivos similares pode se dar
apenas de forma esporádica, daí a necessidade de formulário ou laudo, pois, repita-se, a atividade de “frentista” não consta do rol da
Legislação pertinente. 16. Uma vez que as instâncias ordinárias somente acolheram parcialmente o pleito do Autor, justamente a da
conversão do período de 01.09.70 a 13.12.73 (em que o autor apresentou CTPS com registro de “frentista”) e foram categóricas ao
afirmar não existir formulários, laudos ou outros documentos a comprovar o contato do Autor com os agentes nocivos, na atividade
frentista (apenas a CTPS), entendo despiciendo o retorno dos autos para os fins da Questão de Ordem nº 20, da TNU. 17. Diante do
quanto exposto, vislumbrada divergência jurisprudencial, dou provimento ao Incidente para (i) firmar a tese de que não há presunção
legal de periculosidade da atividade do frentista e possível o reconhecimento da especialidade e consequente conversão para tempo
comum, desde que comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97, de
05/03/97); (ii) julgar improcedente o pedido formulado pelo Autor, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. 18. Julgamento nos termos
do artigo 7º, inciso VII, alínea “a”, do RITNU, servindo como representativo de controvérsia. (PEDILEF 50095223720124047003, Rel.
JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 26/09/2014 PÁG. 152/227).(gn)

Ressalva-se, no entanto, a possibilidade do reconhecimento da especialidade quando comprovada por formulários próprios (SB-40 ou DSS
8030) ou laudo técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97) a efetiva exposição a agentes agressivos previstos na legislação de
regência, o que não ocorreu quanto ao período em questão.

Já quanto aos períodos posteriores, o fator de risco informado no PPP (agentes químicos) é passível de enquadramento, a teor do Anexo IV
dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, cujo rol de agentes nocivos e atividades a eles relacionadas possui caráter exemplificativo.

Todavia, tanto o referido PPP quanto o LTCAT que embasou o PPP, indicam que houve utilização de EPI eficaz, de modo que a nocividade,
por ter restado afastada, torna inviável o reconhecimento do tempo de trabalho como especial, em conformidade com o entendimento do
STF, no ARE nº 664.335, anteriormente assinalado.

Ressalto, nos termos do que decidiu a TNU no julgamento do Tema 213, que embora registro de eficácia do EPI lançado no PPP não se
revista de caráter absoluto, podendo ser refutada mediante específica e fundamentada impugnação descrita na causa de pedir da ação, no
caso dos autos verifica-se que não houve qualquer insurgência nesse sentido, devendo prevalecer, desse modo, a informação lançada no
PPP quanto à eficácia do EPI. Nesse sentido:

Tema 213 Situação do tema Julgado Ramo do direito DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

Questão submetida a julgamento Saber quais são os critérios de aferição da eficácia do Equipamento de Proteção Individual na análise do direito à
aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum.

Tese firmada I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual
(EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação
específica do formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco
da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de
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manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso
adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em
condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável
sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial.

Processo Decisão de afetação Relator (a) Julgado em Acórdão publicado em Trânsito em julgado
PEDILEF 0004439-
44.2010.4.03.6318/SP

27/06/2019 Juiz Federal
Fabio de Souza
Silva

19/06/2020;
25/2/2021 (ED)

25/06/2020 3/3/2021 (ED) 09/04/2021

Por tais razões, deixo de reconhecer o caráter especial os períodos postulados.

Nesse contexto, o autor não faz jus ao benefício de aposentadoria especial.

Considerando que o Autor não possui tempo de contribuição suficiente, conforme já acima demonstrado no processo administrativo, não
faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS  extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC.

(...)

Como se observa, o autor objetiva o reconhecimento de atividade especial de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992 a
28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a 22/03/2011, 02/04/2012 a 30/10/2012 e 01/11/2014 a 31/01/2020.

Com a inicial, o autor apresentou a  CTPS demonstrando que, de 01/03/1988 a 02/09/1991, ele laborou como
bombeiro na empresa Posto União Comércio Representações Ltda.; de 01/07/1992 a 28/02/1994, laborou como frentista na empresa
Petroconte Ltda.; de 01/06/1995 a 03/08/1998, laborou como frentista na empresa Auto Posto Central Ltda.; de 24/05/2006 a
22/03/2011, laborou como frentista na emprsa Auto Posto Iconha (posto de gasolina); de 02/04/2012 a 30/10/2012, laborou como
auxiliar de serviços gerais na empresa Metalúrgica DJA Ltda.; e de 01/11/2014 a 31/01/2020, laborou como frentista na empresa
Auto Posto Central Ltda.

Apresentou, também, o PPP e LTCAT expedido pela empresa Posto União Comércio e Representações Ltda., em
5/2018, demonstrando que a atividade de frentista desenvolvida de 1/3/1988 a 2/9/1991 sujeitava o trabalhador à exposição a
hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina, etanol) e a ruído em intensidade de 71,8 dB(A). Ainda, o PPP expedido pela empresa
Preconte Ltda. demonstrando que laborou de 1/7/1992 a 28/2/1994 como frentista e que esteve exposto a ruído em intensidade de
71,8 dB(A) e a hidrocarbonetos (combustíveis). 

Consta também o PPP expedido por Auto Posto Central Ltda. demonstrando que, de 1/3/1999 a 2/5/2005, laborou
como frentista e que esteve exposto a ruído de 74,5 dB(A) e a hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina e etanol), bem como o PPP
expedido por Auto Posto Iconha Ltda. demonstrando que laborou como frentista de 24/5/2006 a 22/3/2011 e que esteve exposto a
ruído em intensidade de 80,0 dB(A) e a hidrocarbonetos (combustível), e ainda o PPP expedido por Auto Posto Central
demonstrando que, de 1/11/2014 a 31/1/2020, laborou como frentista e que esteve exposto a ruído em intensidade de 74,5 dB(A) e a
hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina e etanol). 

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o indivíduo a condições especiais de
trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada
de trabalho. Ou seja, antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto de combustíveis
enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que cabe o enquadramento por categoria
profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos (dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à saúde.
Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o
Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar
genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

A TNU, em 11/9/2014, no julgamento do Tema 157, fixou a seguinte tese: "Não há presunção legal de periculosidade
da atividade do frentista, sendo devida a conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes nocivos por formulário ou laudo, tendo
em vista se tratar de atividade não enquadrada no rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979".
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Registre-se também que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a
ser exigida a partir da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, foi editada a
Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à
saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser reconhecida a especialidade
até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999
prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no
exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é significativamente
nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na
produção de derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e
derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo mencionado apenas  na NR 15, com limite
de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas
apenas o diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é mencionado apenas na NR 15,
com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da
hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e outras
substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros. Emprego
de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego
de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla
composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego
de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos
para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes,
vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou
motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a aferição de quantidade porque
estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do
trabalhador. Ou seja, a NR-15 e os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser considerado
exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros verificados no exercício dessas atividades, não se
atinge a exposição a uma quantidade do agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar que, dos três tipos de combustíveis
líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água
(Resolução ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve e sai na fase de destilação
dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel
rodoviário). Quanto à gasolina, tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A NR-15 estabelece que a insalubridade
ao benzeno será constatada independentemente de concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença
no ambiente de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto n.
3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e
que estejam listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados, na
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avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses
agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999
(IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância,
nem há equipamento de proteção individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo
MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de especialidade por exposição a hidrocarbonetos
aromáticos (benzeno e seus derivados) não é quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-
08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao agente nocivo (no caso, o benzeno), as
atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e,
consequentemente, da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina, que contém benzeno em sua
composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da
exposição dos frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n. 1.109, de 21/9/2016, que
aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já reconhece o exercício de tempo especial a
frentistas em razão de exposição a gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019.

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de a LINACH afirmar que o benzeno é um
agente confirmado como carcinogênico para humanos e os frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade
em questão deve ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na ação 0008147-03.2017.4.02.5052, proferido na
sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz Federal Pablo Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos. 
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma indireta, o reconhecimento administrativo desse
fato por parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). 
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve por finalidade “Aprovar o Anexo 2 -
Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.” 
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins
deste anexo, consideram-se Postos Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra firme
que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens
certificadas pelo INMETRO.” 
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento de combustíveis haverá exposição a benzeno. 
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado como especial. Diante disso, entendo que a
sentença deve ser mantida, reconhecendo como especial o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor 
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)

No caso, considerando que o autor apresentou os PPPs relativos aos períodos de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992
a 28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998 demonstrando que esteve exposto a hidrocarbonetos, deve ser reconhecida a especilidade
almejada de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a 5/3/1997.

A respeito dos demais períodos, os PPPs demonstram que o autor esteve exposto a gasolina em sua atividade de
frentista, que, conforme já exposto, contém benzeno em sua composição, atividade cancerígena. Dessa forma, deve ser reconhecida
a especialidade em todos os períodos almejados (02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a
22/03/2011, 02/04/2012 a 30/10/2012 e 01/11/2014 a 31/01/2020). 

No mais, vale registrar que, em se tratando de agente cancerígeno, a utilização de equipamentos de proteção
individual é irrelevante para o reconhecimento das condições especiais da atividade.

Agora, resta saber se o autor, com os acréscimos em questão, reuniu a carência necessária para obtenção da
aposentadoria requerida em 17/7/2019 (DER):

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/03/1988 02/09/1991                   1.281            1,40             1.793      4   10   29
01/07/1992 28/02/1994                     608            1,40                851      2     3   30
01/06/1995 03/08/1998                   1.160            1,40             1.624      4     5   12
01/03/1999 02/05/2005                   2.255            1,00             2.255      6     2     4
24/05/2006 22/03/2011                   1.764            1,40             2.470      6     9     6
02/04/2012 30/10/2012                     212            1,00                212     -      6   30
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01/11/2014 17/07/2019                   1.720            1,40             2.408      6     7     5
         

 Total:           11.613    31     9   24

Como se observa, na DER, o autor não teria reunido a carência de 35 anos de tempo contributivo, tampouco em
13/11/2019, quando sobreveio a EC n. 103/2019:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/03/1988 02/09/1991                   1.281            1,40             1.793      4   10   29
01/07/1992 28/02/1994                     608            1,40                851      2     3   30
01/06/1995 03/08/1998                   1.160            1,40             1.624      4     5   12
01/03/1999 02/05/2005                   2.255            1,00             2.255      6     2     4
24/05/2006 22/03/2011                   1.764            1,40             2.470      6     9     6
02/04/2012 30/10/2012                     212            1,00                212     -      6   30
01/11/2014 13/11/2019                   1.839            1,40             2.575      7    -    20

         
 Total:           11.780    32     3     9

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.720      4     8   17
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 71,80%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 71,51%     

Houve a reunião dos requisitos para obtenção de aposentadoria proporcional, mas não houve pedido nesse sentido e
não se trata de melhor benefício para concessão de ofício. 

Sabe-se que, para o segurado do Regime Geral de Previdência Social (INSS) que, até 12/11/2019, data da edição da
EC n. 103/2019, comprovar o preenchimento da carência necessária e o tempo de contribuição de 30 anos, se mulher, e 35 anos de
contribuição, se homem, poderá se aposentar por tempo de contribuição conforme a regra antiga do art. 201, §7°, I, da CF. Assim,
para a aposentadoria por tempo de contribuição, se comprovado o direito adquirido, não há exigência de idade mínima para a sua
concessão.

Após a entrada em vigor da Reforma da Previdência (EC n. 103/2019), o § 7º, I, do art. 201 da CF não mais subsiste,
ou seja, não haverá mais a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição para quem não preencheu os requisitos para o
benefício até 12/11/2019. Na redação atual, advinda com a EC n. 103/2019, a exigência para a aposentadoria, para as concessões a
partir de 13/11/2019, estará atrelada à idade mínima de 65 anos de idade, se homem, e 62  anos de idade, se mulher, observado
tempo mínimo de contribuição (art. 201, § 7º, I, da CF).

Na verdade, a EC n. 103/2019 alterou a redação do §7º do art.201 da CF estabelecendo como requisito geral para a
concessão de aposentadorias a conjugação de dois fatores: a idade e o tempo de contribuição, regra esta que passou a gerar efeitos
desde 13/11/2019. Porém, estabeleceu uma série de regras de transição a serem aplicadas à concessão de aposentadoria aos
segurados que já estavam filiados ao RGPS nessa data.

1ª regra de transição: o art. 15 da EC 103/2019 prioriza os segurados que contam com maior número de
contribuições e assegura o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 30 anos
de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) O somatório da idade e do tempo de contribuição equivalente a
86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, sendo que o §1º desse dispositivo dispõe que a pontuação será acrescida, a cada ano,
de 1 ponto, até atingir 100 pontos, se mulher, e 105 pontos, se homem, estabelecendo também que, a partir de 1º de janeiro de 2020,
a idade deverá ser acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idades, se homem.

2ª regra de transição: o art. 16 da EC 103/2019, por sua vez, prioriza os segurados que possuíam expectativa de se
aposentarem por tempo de contribuição e assegura o direito à percepção do benefício quando preencherem, cumulativamente, os
seguintes requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) idade de 56 anos, se mulher, e
61 anos, se homem. O §1º desse dispositivo dispõe que a idade será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos, se mulher,
e 65 anos, se homem, assegurando aos que já estavam filiados ao RGPS o direito à percepção de benefício em termos similares à
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extinta aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo um aumento gradual da idade mínima necessária à concessão do
benefício, com vistas a aproximar o benefício devido a esses segurados ao que trata a nova redação do inciso I do §7º do art. 201 da
CF.

3ª regra de transição: o art. 17 da EC 103/2019  se destina a garantir as expectativas de direito daqueles que, em
13/1/2019, ainda não tinham reunido os requisitos necessários à obtenção do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas
tinham esperanças de se aposentar nos próximos dois anos. Para esses casos, a EC 103/2019 assegurou o direito à aposentadoria
diante da comprovação do mesmo tempo de contribuição que estava previsto no inciso I do §7º do art. 201 da CF, cuja redação foi
profundamente alterada. Esse dispositivo legal garante o direito à aposentadoria quando o segurado preencher os seguintes
requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) o cumprimento de um período adicional
– pedágio – correspondente a metade do tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35
anos de contribuição, se homem, sendo que o  parágrafo único estabelece que esses segurados que tinham esperança de se
aposentarem nos próximos dois anos deverão ter seus benefícios previdenciários calculados com a incidência do fator
previdenciário.

4ª regra de transição: o art. 18 da EC 103/2019 trata da regra de transição aplicável aos segurados que, em
13/11/2019, já estavam filiados ao RGPS, mas ainda não haviam preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria
e não os preencheriam nos próximos dois anos. Aplica-se esse dispositivo àqueles que se encontram inseridos no mercado de
trabalho, mas que não cogitam a possibilidade de se aposentarem tão cedo, mantendo os mesmos requisitos para a concessão de
aposentadoria estabelecidos na Lei 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria por idade, estabelecendo como requisitos para a
concessão do benefício: a) 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem; b) 15 anos de contribuição, para ambos os
sexos, prevendo um aumento gradual da idade mínima para as mulheres. Assim, as seguradas do sexo feminino terão assegurado
seu direito de aposentadoria aos 60 anos e 15 anos de contribuição, mas,a partir de 1º/1/2020, a idade da segurada será acrescida e 6
meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade.

A respeito da aposentadoria especial, até a Reforma da Previdência, a regra sempre foi a concessão do benefício
aos 25 anos de tempo de contribuição, pois os tempos de 20 e 15 anos restringem-se as situações de exposição a asbestos e
atividades de mineração subterrânea, respectivamente, conforme o Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999. Nota-se que não havia
qualquer exigência de idade mínima, de modo que o segurado que começou a trabalhar exposto a agentes nocivos aos 20 anos de
idade poderia se aposentar aos 45 anos, ao se aplicar a regra mais usual (25 anos).

A EC n. 103/2019 alterou a sistemática de concessão de aposentadoria especial e, em seu art. 21, estabeleceu regra de
transição dispondo que, além dos tempos mínimos de contribuição com exposição a agentes nocivos, exige-se o cumprimento de
pontuação (idade e tempo de contribuição) da seguinte forma: (i) 66 pontos para a atividade especial de 15 anos; (ii) 76 pontos para
a atividade especial de 20 anos; e (iii) 86 pontos para a atividade especial de 25 anos. Não se exige que o cálculo da pontuação
contenha somente tempo de contribuição especial, ou seja, períodos de atividade sem exposição a agentes nocivos podem ser
considerados para que o segurado atinja a pontuação e tenha concedida a aposentadoria especial.

Para os segurados que se filiarem à Previdência Social após a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, cai a regra
de pontos e se estabelece uma idade mínima da seguinte forma: (i) 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15
anos de contribuição; (ii) 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição; e (iii) 60 anos de
idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição.

 No que tange à conversão de tempo especial em comum, a EC 103/2019 (art. 25, § 3º) trouxe expressamente a
possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum para atividades exercidas até a data de sua entrada em vigor.

No caso em exame, aplica-se a 1ª regra de transição. Todavia, o autor, no final do mês de fevereiro/2022, não contava
nem mesmo com 35 anos de tempo contributivo (reuniu apenas 34 anos, 6 meses e 26 dias), sendo assim, ainda não cumpriu os
requisitos para obtenção da aposentadoria almejada, não havendo que se falar em reafirmação da DER. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o exercício de atividade
especial de 02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a 22/03/2011, 02/04/2012 a 30/10/2012 e
01/11/2014 a 31/01/2020.  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001527802v47 e do código CRC 806c4768. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000103-49.2020.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ROBERTO AVANCINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
para "tão somente para reconhecer o trabalho rural do autor, na condição de segurado especial, no período de 30/11/74 até
21/07/21 (data da realização da audiência de instrução e julgamento), devendo o INSS averbá-lo".

Em suas razões recursais (Evento 66), alega, em síntese, (i) que o exame do caso concreto revela que a Autarquia
Previdenciária indeferiu o pedido de averbação de tempo de serviço da parte requerente diante da constatação de que não foram
preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido; (ii) que o ato de indeferimento do pedido formulado pela
parte autora está embasado na legislação previdenciária, considerando que não houve a efetiva comprovação do tempo de serviço
prestado, nos termos do que prevê a legislação aplicável à hipótese; e (iii) que resta comprovado que não há no caso dos autos
qualquer elemento que permita inferir que a autora desempenhava atividades rurícolas na condição de segurada especial, o que
torna necessária a reforma da sentença ora atacada, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 69). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte autora a requereu
administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas
para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4º desta
Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput",
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC nº 20/98,
mas não contavam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não preencher os
requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]
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§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente
do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento
de contribuições previdenciárias durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de
que tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO
(ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC). FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO
CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de
multa, previsto no art. 488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação está fundamentada,
conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v.
acórdão rescindendo decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão relacionada à comprovação das
contribuições previdenciárias como condição para o reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de
conhecimento, inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é exigível o
recolhimento de contribuições previdenciárias para averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei
8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5. Ação rescisória procedente. ..EMEN:
(AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do início de prova material e da prova testemunhal
acerca do exercício das atividades rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no
sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado,
desde que corroborado por segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator." AC 2002.37.01.001564-
0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é
exigível o recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de contagem de tempo de serviço em
atividades rurícolas para fins de aposentadoria urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ
FEDERAL FÁBIO MOREIRA RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013 PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
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respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).
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O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:
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EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem recíproca é admitida, consigna em seu
inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas
seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados
anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de julgamento no STJ, restando consignado que (1)
 o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do art. 55, acima transcrito, salvo para
carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao interregno de trabalho
rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de
09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo para custeio do sistema de benefícios da
Previdência Social como integrante da espécie contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa dias da data da
publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de
início da cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº

5000103-49.2020.4.02.5004 500001581213 .V2 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 316



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 340/505

2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado
trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão daquela data
até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço prestado na área rural até 31/10/1991, para
efeito de concessão de benefício no Regime Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a
31/10/1991 exige indenização das contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Pois bem.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu parcialmente a pretensão autoral sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Trata-se de ação de conhecimento proposta por JOSÉ ROBERTO AVANCINI em face do Instituto Nacional do Seguro
Social, objetivando a condenação do réu à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período de
trabalho rural, com o pagamento de atrasados a partir da data do requerimento administrativo do benefício (29/01/19).

É o relatório do necessário. Decido.

Com efeito, a Lei nº 8.213, de 1991, instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social, compreendendo diversas prestações em favor
dos beneficiários da Previdência Social (segurados e dependentes), dentre elas a aposentadoria por tempo de contribuição.

Estabelece o art. 201, § 7o da Constituição (redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) que a aposentadoria por
tempo de contribuição é assegurada desde que cumpridos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição pelo segurado, se homem, e 30 (trinta)
anos, se mulher.

O art. 9o da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, instituiu regras de transição em favor dos segurados da previdência social que
ostentavam essa condição por ocasião da publicação da emenda à Constituição.

É possível, portanto, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais desde que cumpridos 30
(trinta) anos de contribuição pelo segurado, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, acrescidos de um período adicional de
contribuição equivalente a 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria para alcançar 35 (trinta e cinco) ou 30 (trinta) anos de
contribuição na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

Some-se a isso, que o segurado deve cumprir carência de 180 meses, nos termos do art. 25, da Lei 8213/91:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de
carência, ressalvado o disposto no art. 26:

(...)

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

No presente caso, o autor pretende seja reconhecido seu trabalho na condição de segurado especial desde 1974, com reconhecimento de
período especial até 1995, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Inicialmente, insta asseverar não ser possível a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, haja vista ser
requisito para este benefício o cumprimento de carência de 180 contribuições, que podem ser recolhidas pelo segurado nas modalidades
segurado empregado, contribuinte individual, segurado facultativo.

A lei não permite que o tempo de trabalho rural, como segurado especial e sem o respectivo recolhimento das contribuições
previdenciárias, seja utilizado para fins de carência, nos termos do art. 55, §2º, da Lei 8213/91:

“Art. 55:

(...)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o
Regulamento.”

Assim, considerando que todo o período laborativo do autor foi na condição de segurado especial, não lhe é assegurado o benefício de
tempo de contribuição.

Ao autor poder-se-ia conceder o benefício de aposentadoria por idade rural. Todavia, o autor não preenche o requisito etário.

Assim, resta pendente tão somente a análise do pedido de averbação do tempo de trabalho rural.
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Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início
de prova material os seguintes documentos, no evento 1:

- Certidão de casamento do autor com Ana Lucia de Narde Avancini, em 16/06/1989 (CERTCAS7)

- CNIS do autor sem vínculos empregatícios e com informação de concessão de benefício por incapacidade na condição de segurado
especial (CNIS8)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor e esposa como parceiros outorgados, período de 02/08/2006 a 02/08/2009, com
reconhecimento em cartório de registro em 12/09/2006 (CONTR9)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor e esposa como parceiros outorgados, com data de contrato em 03/07/2008
(CONTR10)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor com parceiro outorgado, período de 11/10/1989 a 11/10/1992, reconhecido em
cartório, em 10/10/1992 (CONTR11)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor e esposa como parceiros outorgados, período de 10 anos, a partir de 11/10/1992,
com reconhecimento em cartório de registro em 11/10/1992 (CONTR12)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor e esposa como parceiros outorgados, período de 10 anos, a partir de 11/10/1992,
com reconhecimento em cartório de registro em 11/10/1992 (CONTR12 e CONTR13)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor e esposa como parceiros outorgados, com data de contrato em 21/08/2015
(CONTR14)

- Contrato de parceria agrícola constando o autor e esposa como parceiros outorgados, sem data (CONTR15)

- Escritura pública de propriedade rural, em nome do autor (ANEXO18)

- ANEXO XVII, com inscrição no RENASEM nº ES-01244/2012, de viveiro em nome do autor (ANEXO 21)

espelho de benefícios de auxílio doença na condição de rural (evento 12, out2)

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve
aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou pecuária.

Foi realizada audiência e as testemunhas confirmaram as alegações do autor, de que ele sempre trabalhou na roça, inicialmente com os
pais.

O depoimento pessoal é coerente e verossímil. Autor e testemunhas prestaram depoimentos seguros e convincentes de que o autor
trabalhava na roça.

Assim, hei por bem reconhecer o período de trabalho rural desde 30/11/1974 até o dia da realização da audiência.

Uma vez averbado o período, o autor poderá requerer administrativamente a concessão de aposentadoria por idade rural, na forma do art.
143 da Lei 8.213/91.

Vale dizer, no entanto, que isto não assegura o direito do autor a aposentar-se por tempo de contribuição, visto que não cumpriu a
carência necessária exigida pelo art. 25, II da Lei 8213/91 (180 meses de contribuição). 

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reconhecer o trabalho rural do autor, na
condição de segurado especial, no período de 30/11/74 até 21/07/21 (data da realização da audiência de instrução e julgamento), devendo
o INSS averbá-lo.

Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001581213v2 e do código CRC 004771ae. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012012-97.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALOEDIS LUIZ DE SOUSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial
para "a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 11/07/1991 e 31/12/1992, 20/01/1998 a 28/02/1999, 29/11/1999 a
31/05/2006, 01/12/2008 a 02/06/2009, 10/05/2017 a 16/11/2018 e de 03/08/2007 a 17/07/2019, convertendo-o em comum; b)
conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/194.173.105-5 desde o requerimento administrativo, em
22/08/2019".

Em suas razões recursais (evento 27), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a atividade de vigilante não está
prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.
53.831/1964), (ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação
da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a sentença reconhecido a especialidade apenas com base
nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial,
bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que não é o caso) do
sindicado de categoria profissional do recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como notoriamente se sabe, existem várias empresas que
contratam vigilantes - terceirizados de empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc., (iv) desse modo, a apresentação
do PPP não pode ser dispensada conforme equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o enquadramento por categoria profissional, sendo
indispensável a apresentação do formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa exigência é
completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de função com a apresentação do formulário emitido pelo
empregador, indicando a profissão desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor comprovasse
que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que comprovado tal porte, somente poderia ter considerado
especial o período até 28/04/1995, porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial à
míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos anteriores a 28/04/1995, a sentença merece
reforma, com o consequente julgamento improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício de
atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n. 9.032/1995 alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x) a contar de 29/04/1995,
data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis
estabelecidos pela legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à necessidade de se comprovar a
exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração
regulamentar, o que continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do Decreto n.
2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de
logo se tornou exigível a comprovação de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a exposição a qualquer agente
nocivo, assim, não é devido o enquadramento como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades
reputadas perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque de combustíveis) deixaram de ser
enquadradas como especiais (tempo de serviço especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador,
aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a
periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade
especial, (xvii) portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em relação aos períodos compreendidos anteriores a
28/04/1995, o autor não apresentou nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional sem apresentar nenhum documento emitido
pela empresa informando acerca das atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix) os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes
nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo sindicato “atesta” que o autor estaria somente
“autorizado” a portar arma de fogo (como o sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas atividades, (xxi) o autor não comprovou,
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por laudo técnico ambiental, os riscos laborais decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o
reconhecimento de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em analogia à tensão elétrica
superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º 2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999,
referência a porte de arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar comprimido e radiações
ionizantes, e (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o
reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do trabalhador, portanto, há
de haver prova pericial.

Contrarrazões de evento 32.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991,
modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais
a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o trabalho
exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2.
A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas
informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do
empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. "

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a
Turma Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa
comprovar o uso habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte, enquadrar-se
no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPOESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU.
NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO.RECONHECIMENTO
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.
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Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a TNU, por meio do PEDILEF n.
05308334520104058300, decidiu que é possível o enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre
29/4/1995 e 4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO
DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de
05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº
53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo,
prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do julgamento do PEDILEF n. 0502013-
34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o
reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo técnico (ou
elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE
VIGILANTE ARMADO EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE
PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante enquadra-se como especial,
equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo
a reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A
decisão foi proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em seu voto, que o art. 57 da
Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE,
COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a
periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde
ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo
após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o
exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal
que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto
2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:

É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e
do Decreto 2.172/97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, após
essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem
intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.

Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a redação da referida tese:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
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equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as
instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 11/07/1991 e 31/12/1992, 20/01/1998 a 28/02/1999,
29/11/1999 a 31/05/2006, 01/12/2008 a 02/06/2009, 10/05/2017 a 16/11/2018 e de 03/08/2007 a 17/07/2019, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

O autor requereu em 22/08/2019 aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/194.173.105-5). O requerimento administrativo foi
indeferido, tendo sido apurado um total de 28 anos, 2 meses e 27 dias de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM8, fl. 86).

A parte autora alega o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

Enquadramento de atividade especial

O autor alega tempo de serviço especial nos períodos em que exerceu a atividade de vigilante.

O código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 previa a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de serviço
aos bombeiros, investigadores e guardas.

A Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que “a atividade de vigilante enquadra-se como
especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

O Decreto nº 53.831/64 foi revogado pelo Decreto nº 2.172/97, que não enumera ocupações, mas apenas agentes considerados nocivos à
saúde ou integridade física. Apesar disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 1.031), admitiu "o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em
data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer
meio de prova, até 5 de março de 1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado" (REsp 1.830.508, REsp 1.831.371, REsp 1.831.377, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
10/12/2020).

Portanto, até 05/03/1997 é possível reconhecer condição especial de trabalho pelo mero exercício da função de vigilante. Qualquer
documento que comprove exercício da função de vigilante, até mesmo a anotação de cargo em CTPS, basta para respaldar o
enquadramento por categoria profissional.

Conforme anotações das CTPS, o autor exerceu a função de vigilante nos seguintes períodos (evento 17, CTPS1 e CTPS2):

Período:                                        Atividade:                                   Empresa:

26/11/1999 a 31/05/2006............. Vigilante........... Vigserv - Serv. de Vigilância e Segurança Eireli.

5012012-97.2020.4.02.5001 500001597635 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 317



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 347/505

01/12/2008 a 02/06/2009............. Vigilante........... Plantão Serviços de Vigilância Ltda.

10/05/2017 a 16/11/2018............. Vigilante........... Souza Lima Segurança Patrimonial Ltda.

03/08/2007 a 04/05/2021............. Vigilante........... VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda.

Os períodos de 11/07/1991 a 31/12/1992 e de 20/01/1998 a 28/02/1999, referentes aos vínculos com as empresas Rioforte Serviços
Técnicos de Vigilância S.A. e Patrimonial Segurança Ltda., respectivamente, não estão registrados nas CTPS exibidas pelo autor (evento
17, CTPS1 e CTPS2). No processo administrativo, consta boletim de ocorrência, datado de 19/09/2007, no qual o autor noticiou ter
perdido diversos documentos, dentre eles a Carteira de Trabalho (evento 1, PROCADM8, fl. 52).

O INSS computou como tempo de contribuição o período de 11/07/1991 a 31/12/1992, referente ao vínculo com a empresa Rioforte
Serviços Técnicos de Vigilância S.A., bem como o período de 20/01/1998 a 28/02/1999, referente ao vínculo com a empresa Patrimonial
Segurança Ltda. (evento 1, PROCADM8, fls. 83-84).

As Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS referentes aos anos de 1991 e 1992 informam vínculo com a empresa Rioforte Serviços
Técnicos de Vigilância S.A., indicando o exercício do cargo de “guarda de segurança” (evento 17, RSC4, fl. 20). A RAIS referente ao ano
de 1998 informa vínculo com a empresa Patrimonial Segurança Ltda., indicando o exercício do cargo de “guardas de segurança e
trabalhadores assemelhados (outros)” (fl. 14).

O autor exibiu declaração equivalente a Perfil Profissiográfico Previdenciário emitida pelo presidente do sindicato da categoria
profissional, atestando o exercício do cargo de vigilante junto à empresa Rioforte Serviços Técnicos de Vigilância S.A. no período de
11/07/1991 a 31/12/1992, com autorização de porte de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1, PROCADM8, fl. 19).

Ficou provada atividade especial no período de 11/07/1991 a 31/12/1992.

A partir de 06/03/1997 continua sendo possível reconhecer condição especial de trabalho pelo exercício da função de vigilante, mas é
indispensável que laudo técnico ou documento equivalente comprove a periculosidade da atividade.

O PPP emitido pela empresa Vigserv - Serv. de Vigilância e Segurança Ltda., que compreende o período de 26/11/1999 a 31/05/2006,
atesta o exercício da função de vigilante patrimonial com porte de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1, PROCADM8, fl.
17, item 14.2).

O PPP emitido pela empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda., que compreende o período de 01/12/2008 a 02/06/2009, atesta o
exercício da função de vigilante patrimonial com porte de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1, PROCADM8, fl. 11, item
14.2).

O PPP emitido pela empresa Souza Lima Segurança Patrimonial Ltda. ES, que compreende o período de 10/05/2017 a 16/11/2018, atesta o
exercício da função de vigilante patrimonial com porte de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1, PROCADM8, fl. 13, item
14.2).

O PPP emitido pela empresa VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda., que compreende o período de 03/08/2007 a 17/07/2019 (data de
emissão), atesta o exercício da função de vigilante patrimonial com porte de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1,
PROCADM8, fl. 8, item 14.2).

Em relação ao período de 20/01/1998 a 28/02/1999, o autor exibiu declaração equivalente a Perfil Profissiográfico
Previdenciário emitida pelo presidente do sindicato da categoria profissional, atestando o exercício do cargo de vigilante em empresa do
ramo se segurança patrimonial, com autorização de porte de arma de fogo de modo habitual e permanente (evento 1, PROCADM8, fl. 20).

A jurisprudência dominante considera que, em caso de extinção da empresa empregadora, o termo de declaração emitido por sindicato da
categoria profissional confirmando exercício da atividade de vigilante na vigência do vínculo de emprego é admissível como elemento
material equivalente ao PPP ou laudo técnico que a empresa extinta tenha se omitido em providenciar.

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
VIGILANTE ARMADO. TESE FIRMADA PELA TNU EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LEI 9.528/1997. DECRETO
2.172/1997. COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE POR ELEMENTO MATERIAL IDÔNEO. EXTINÇÃO DA EMPRESA DE
VIGILÂNCIA. DECLARAÇÃO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA.
ADMISSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) "Desse modo, o incidente de uniformização merece ser conhecido e
provido, para assentar-se a tese segundo a qual, na ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e/ou Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), em virtude da extinção da empresa empregadora, admite-se a declaração firmada pelo
sindicato da categoria respectiva como elemento material idôneo para fins de comprovação da atividade de vigilante com uso de arma de
fogo. 3. Em face ao exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, a fim de
ser realizado novo julgamento, desta vez alinhado à tese ora fixada por esta Turma Regional" (Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n° 652042020144013400, Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 4ª
Região, Relator Juiz Federal FLAVIO FRAGA E SILVA, Diário Eletrônico de 19/03/2018)

Colocadas tais premissas, na hipótese, o INSS impugnou o enquadramento como especial do período de 6/3/1997 a 6/6/2002 como
vigilante, com base no PPP emitido pelo Sindicato da categoria (Ev.12- PROCADM1- fl. 24). Em que pese já tenha já tenha me
posicionado em sentido diverso, qual seja, de que a declaração dos sindicatos de categoria profissional não seria aceita como meio de
prova, conquanto estes não tenham legitimidade para emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário, ainda que a empresa empregadora
esteja extinta, curvo-me ao entendimento atualmente adotado por esta Turma Recursal no sentido de que, uma vez verificada no site da
Receita Federal que a empresa na qual o segurado alegue haver trabalhado encontra-se “baixada” quanto ao CNPJ (a aferição foi
realizada em consulta ao site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/ Cnpjreva_Solicitacao.asp), deve ser
aceito o referido documento originário do respectivo sindicato de classe. Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como
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vigilante; (ii) laborou em empresa especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há tempos, razão
pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou não uso – de arma por seus empregados.
(Processo: 5003655-02.2018.4.02.5001, RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA, julgado em 28/4/2021)

Embora o PPP tenha sido emitido por sindicato da categoria e não pela própria empregadora, cujas atividades foram encerradas, percebe-
se que a atividade desenvolvida pela sociedade empresária se relaciona ao transporte de valores, ou seja, ramo em que, necessariamente,
se faz uso de arma de fogo. Além disso, esta TR/ES firmou o entendimento de que se pode reconhecer a especialidade com base no
documento expedido pelo sindicato quando a atividade empresarial da empregadora foi encerrada, como no caso em questão. (Processo
nº 5003328-54.2018.4.02.5002, 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, Rel. Juíza Renata Costa Moreira Musse Lopes, julgado em
18/12/2019)

Ficou provado tempo de serviço especial também nos períodos de 20/01/1998 a 28/02/1999, 29/11/1999 a 31/05/2006, 01/12/2008 a
02/06/2009, 10/05/2017 a 16/11/2018 e de 03/08/2007 a 17/07/2019.

(...)

Como se observa, com relação ao período de 11/07/1991 a 31/12/1992, o autor não apresentou sua CTPS porque ela
foi extraviada, porém há prova do registro do vínculo no CNIS, tendo sido, inclusive, apresentado o PPP expedido pelo sindicato de
categoria afirmando o uso de arma de fogo durante a jornada de trabalho, e,  considerando que é possível a comprovação de
exercício de atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997, por força do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve
ser mantida a especialidade, pois há como presumir a exposição do autor a risco a sua integridade física.

Em relação aos demais períodos, conforme bem destacou a sentença, o autor apresentou PPPs demonstrando que as
atividades desenvolvidas como vigilante colocavam em risco a sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo);
assim, por força do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Registre-se, para o reconhecimento de atividade especial em razão de exercício da função de vigilante, basta a
profissiografia apresentada no PPP descrevendo a rotina do trabalhador em sua jornada de trabalho.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001597635v10 e do código CRC 118eaca1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:15 

5012012-97.2020.4.02.5001 500001597635 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 317



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 349/505

RECURSO CÍVEL Nº 5011221-31.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDO SUTIL CASSILHAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial
para "a) averbar o tempo de contribuição correspondente ao período de 5/8/1993 a 2/11/1993 para todos os fins previdenciários;
b) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 5/8/1993 a 2/11/1993, 7/1/1994 a 6/4/1994 e 13/9/1995 a 24/4/2019,
convertendo-o em comum; c) revisar a renda mensal inicial da aposentadoria NB 42/193.599.239-0 afastando a incidência do fator
previdenciário".

Em suas razões recursais (evento 27), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a atividade de vigilante não está
prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.
53.831/1964), (ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação
da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a sentença reconhecido a especialidade apenas com base
nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial,
bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que não é o caso) do
sindicado de categoria profissional do recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como notoriamente se sabe, existem várias empresas que
contratam vigilantes - terceirizados de empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc., (iv) desse modo, a apresentação
do PPP não pode ser dispensada conforme equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o enquadramento por categoria profissional, sendo
indispensável a apresentação do formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa exigência é
completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de função com a apresentação do formulário emitido pelo
empregador, indicando a profissão desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor comprovasse
que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que comprovado tal porte, somente poderia ter considerado
especial o período até 28/04/1995, porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial à
míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos anteriores a 28/04/1995, a sentença merece
reforma, com o consequente julgamento improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício de
atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n. 9.032/1995 alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x) a contar de 29/04/1995,
data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis
estabelecidos pela legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à necessidade de se comprovar a
exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração
regulamentar, o que continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do Decreto n.
2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de
logo se tornou exigível a comprovação de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a exposição a qualquer agente
nocivo, assim, não é devido o enquadramento como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades
reputadas perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque de combustíveis) deixaram de ser
enquadradas como especiais (tempo de serviço especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador,
aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a
periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente
os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade
especial, (xvii) portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em relação aos períodos compreendidos anteriores a
28/04/1995, o autor não apresentou nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional sem apresentar nenhum documento emitido
pela empresa informando acerca das atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix)  os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são aptos a atestar a exposição a agentes
nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo, sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo sindicato “atesta” que o autor estaria somente
“autorizado” a portar arma de fogo (como o sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas atividades, (xxi) o autor não comprovou,
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por laudo técnico ambiental, os riscos laborais decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o
reconhecimento de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em analogia à tensão elétrica
superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º 2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999,
referência a porte de arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar comprimido e radiações
ionizantes, (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o
reconhecimento de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do trabalhador, portanto, há
de haver prova pericial; e (xxiv) é incompatível a permanência do segurado que recebe aposentadoria especial na atividade especial.

Contrarrazões de evento 31.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991,
modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais
a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o trabalho
exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2.
A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas
informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do
empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. "

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a
Turma Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa
comprovar o uso habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte, enquadrar-se
no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPOESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU.
NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO.RECONHECIMENTO
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.
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Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a TNU, por meio do PEDILEF n.
05308334520104058300, decidiu que é possível o enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre
29/4/1995 e 4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO
DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de
05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº
53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo,
prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do julgamento do PEDILEF n. 0502013-
34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o
reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo técnico (ou
elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE
VIGILANTE ARMADO EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE
PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante enquadra-se como especial,
equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo
a reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A
decisão foi proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em seu voto, que o art. 57 da
Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE,
COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a
periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde
ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo
após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o
exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal
que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de
reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto
2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:

É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e
do Decreto 2.172/97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, após
essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem
intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.

Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a redação da referida tese:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo,
em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
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equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a
integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as
instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 5/8/1993 a 2/11/1993, 7/1/1994 a 6/4/1994 e 13/9/1995 a
24/4/2019.

Com a inicial, o autor apresentou cópia da CTPS demonstrando que, de 5/8/1993 a 2/11/1993, laborou como vigilante
na empresa Rioforte - Serviços Técnicos de Vigilância S/A; e de 7/1/1994 a 6/4/1994, laborou como vigilante na empresa Servitran
Ltda. - Vigilância e Transportes de Valores.

Para os períodos de 5/8/1993 a 2/11/1993 e 7/1/1994 a 6/4/1994, o autor apresentou declarações  expedidas pelo
sindicato de categoria (SINDSEG-GV/ES)  informando que a empresa empregadora encerrou suas atividades, tomando rumo
ignorado, e que ele exerceu a atividade de vigilante portando arma de fogo revólver calibre 38, no referido período, em função da
empresa possuir postos de vigilância armada.

Para o período de 13/9/1995 a 24/4/2019, o autor apresentou o PPP expedido por VSG - Vigilância e Segurança em
Geral Ltda. demonstrando que laborou como vigilante e que as suas atividades consistiam em "inibir e prevenir qualquer tentativa
de ação criminosa contra os bens patrimoniais sob proteção, utilizando revólver calibre 38". O documento contém todos os
requisitos legais.

Com relação aos períodos de 5/8/1993 a 2/11/1993 e 7/1/1994 a 6/4/1994, considerando que é possível a comprovação
de exercício de atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997 e que o autor apresentou sua CTPS demonstrando que
laborou como vigilante em empresas que exerciam a segurança patrimonial, sendo que também apresentou declarações do sindicato
de categoria reforçando tal informação, por força do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade, pois há
como presumir a exposição do autor a risco a sua integridade física.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente
ao enquadramento e consequente reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a anotação
na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o
enquadramento por atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro
meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação
previdenciária como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que
eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.
(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Em relação ao período de 13/9/1995 a 24/4/2019, o autor apresentou PPP demonstrando que as atividades
desenvolvidas como vigilante colocavam em risco a sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força
do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Registre-se, para o reconhecimento de atividade especial em razão de exercício da função de vigilante, basta a
profissiografia apresentada no PPP descrevendo a rotina do trabalhador em sua jornada de trabalho.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001592661v4 e do código CRC 4d184109. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010961-17.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZILDA CAETANA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "reconhecer
o período de segurada rural entre 21/01/1976 a 31/12/1986, considerar as contribuições urbanas nos períodos de 01/04/1999 a
01/05/2001 e de 01/06/2002 a 12/05/2019, conforme quadro acima e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição a partir de 12/05/2019 com base na reafirmação da DER".

Em suas razões recursais (Evento 17), alega, em síntese, (i) que os documentos apresentados pela parte autora não
revelam início de prova material acerca do desempenho da alegada atividade rural; (ii) que a parte autora não comprovou em qual
propriedade rural desempenhou a alegada atividade rural, pois não trouxe aos autos escritura pública de imóvel rural ou outro
documento apto a indicar a existência do imóvel rural na época alegada; (iii) que prontuários médicos, fichas médicas, carteiras do
SUS, dentre outros documentos expedidos por instituições de Saúde, não são aceitos como início de prova material pela
Jurisprudência; (iv) que a autodeclaração não fundamentada em início de prova material não tem o condão de substituir a realização
de audiência de instrução e julgamento, razão pela qual a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem
para oitiva de testemunhas; (v) que a sentença reconheceu a atividade rural desde os doze anos de idade; e (vi) que apesar de não
negar a existência de auxílio dos filhos menores aos pais na roça desde muito cedo, não é razoável computar, como tempo de
contribuição, esta atividade em tão tenra idade.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 23). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte autora a requereu
administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas
para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4º desta
Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput",
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC nº 20/98,
mas não contavam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não preencher os
requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:
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Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente
do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento
de contribuições previdenciárias durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de
que tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO
(ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC). FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO
CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de
multa, previsto no art. 488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação está fundamentada,
conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v.
acórdão rescindendo decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão relacionada à comprovação das
contribuições previdenciárias como condição para o reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de
conhecimento, inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é exigível o
recolhimento de contribuições previdenciárias para averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei
8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5. Ação rescisória procedente. ..EMEN:
(AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do início de prova material e da prova testemunhal
acerca do exercício das atividades rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no
sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado,
desde que corroborado por segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator." AC 2002.37.01.001564-
0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é
exigível o recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de contagem de tempo de serviço em
atividades rurícolas para fins de aposentadoria urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ
FEDERAL FÁBIO MOREIRA RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013 PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106
da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se
exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo
suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar etc.) que, juntamente com a
prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural
da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório
(Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da condição de trabalhador rural: (i) documentos
escolares do segurado ou seus descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos filhos, que
indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e
isoladamente considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral,
não sujeita ao crivo do contraditório.
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Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo
parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos negociais da entidade
respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o
grupo familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador podem
ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo
colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO
DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como
agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto
deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a
separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos
aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima
seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no
AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de
segurada especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento
dos filhos, nas quais constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural também não serve para
descaracterizar automaticamente a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o
inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si
só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola seja indispensável à própria
subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o
mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime permanente de contratação,
devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do
auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o
segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola
em regime de economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).
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O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e
alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser
realizada por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural
e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a menor de 12 anos de idade, a decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente
exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como,
devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil
Pública, apenas para o fim de reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/contribuição
em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao
exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem dever do Estado, da sociedade e da
família, sendo fundamentais a adoção de políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia,
como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento,
educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os fundamentação
da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima permitida à época deverá ser aceito como tempo
de contribuição, devendo o benefício ser habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de idade
mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos
menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será
permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será
admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova
exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos
comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários
para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à
exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo
documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da ACP serão válidos para todos os fins de
reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018, caberá reanálise mediante
requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial produz efeitos para benefícios com data de
entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada ACP, considerou a idade mínima a ser
considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a 4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se reconheça, para fins
previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:
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EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL
DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para
fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais
eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o.,
XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da
criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos
Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A
interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores,
a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta
Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a
proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é
admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de
punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo
aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador
da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as
provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até
1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade
(1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes,
impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de
acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da
criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez
prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido
pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8.
Agravo Interno do Segurado provido. (STJ - AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem recíproca é admitida, consigna em seu
inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas
seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados
anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de julgamento no STJ, restando consignado que (1)
 o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do art. 55, acima transcrito, salvo para
carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao interregno de trabalho
rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de
09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo para custeio do sistema de benefícios da
Previdência Social como integrante da espécie contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa dias da data da
publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de
início da cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº
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2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado
trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão daquela data
até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço prestado na área rural até 31/10/1991, para
efeito de concessão de benefício no Regime Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a
31/10/1991 exige indenização das contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Pois bem.

A Sentença acolheu a pretensão inicial sob a seguinte fundamentação:

[...]

Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento administrativo, mediante
reconhecimento de tempo rural.

A parte autora nasceu em 21/01/1964 e pretende ver reconhecido como tempo rural o período de 21/01/1976 (12 anos de idade) a
31/05/1988.

O CNIS da parte autora assim está representado:

O esposo da autora passou ao trabalho urbano em 28/09/1987 na empresa LITTIG engenharia com sede na Grande Vitória.

Como início de prova material foram juntados os seguintes documentos: certidão de casamento no ano de 1983; título de eleitor do ano
de 1979; documentos do pai indicando o trabalho rural familiar; certidão de nascimento de filho em 1986, onde ambos são qualificados
como lavradores.

O INSS até a data do requerimento administrativo apurou o seguinte tempo de contribuição:
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Não foi realizada a Justificação Administrativa. Contudo, os documentos juntados, o histórico familiar da autora e
autodeclaração[1] preenchida de acordo com a lei, tornam verossímil a realização do trabalho infantil dos 12 anos de idade até
31/12/1986, pois, a partir de 1987 o núcleo familiar já se encontra na Grande Vitória e o chefe da família com emprego urbano.

A se considerar o reconhecimento do trabalho rural acima, o mapa de tempo de contribuição da autora na DER (28/08/2018) é o seguinte:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d
21/01/1976 31/12/1986                   3.998             1,00             3.998    10   11   14
                         -              1,00                  -      -     -     -  
01/04/1999 01/05/2001                     762             1,00                762      2     1     2
01/06/2002 28/08/2018                   5.933             1,00             5.933    16     3     2
  Total:           10.693    29     3   17

Contudo, a se considerar que a parte autora continuou a contribuir para o INSS, o que permite a reafirmação da DER.

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d
21/01/1976 31/12/1986                   3.998             1,00             3.998    10   11   14
                         -              1,00                  -      -     -     -  
01/04/1999 01/05/2001                     762             1,00                762      2     1     2
01/06/2002 12/05/2019                   6.190             1,00             6.190    16   11   16
  Total:           10.950    30    -     -  

Logo, atinge o direito a aposentadoria por tempo de contribuição em 12/05/2019.

DISPOSITIVO:

Do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para reconhecer o período de segurada rural entre 21/01/1976 a
31/12/1986, considerar as contribuições urbanas nos períodos de 01/04/1999 a 01/05/2001 e de 01/06/2002 a 12/05/2019, conforme
quadro acima e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 12/05/2019 com base na
reafirmação da DER.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos dos autos e a parte recorrente não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001597877v5 e do código CRC 7d6153f1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012865-09.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAIME GEGENHEIMER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS apenas a: a) reconhecer o tempo rural, na condição de trabalhador rural – segurado especial, no
período de 20/09/1977 a 30/11/1980; b) reconhecer o tempo especial laborado no período de 23/01/2006 a 13/02/2006 e
02/03/2006 a 31/12/2010 (Demil Manutenção Industrial Ltda.), e convertê-lo para comum, c) conceder aposentadoria por tempo
de contribuição (NB 42/189.239.399-6), desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER: 23/08/2019), c) pagar as
prestações devidas desde então".

Em suas razões recursais (evento 66), a parte recorrente alega, em síntese, que o PPP trazido aos autos pela parte
autora não contém elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente.

Contrarrazões de evento 69.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57
da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente:
(i) não contempla mais a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como
especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve
ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
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laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a
constar nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição
do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo,
os do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo, as atividades ali listadas são
exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério passou a ser, em regra,
quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não desnatura a
força probante do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas em
condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a exigência de juntada do laudo técnico
somente se justifica quando suscitada, pelo órgão previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou
seja, quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento. Nos termos do Ministro
Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP
e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado, deve ser afastada sua caracterização como
especial somente a partir de 3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do §
2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo, para o período anterior, diante da
ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico ruído,
nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo
destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição ou mesmo da alta
nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser
afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à neutralização por
uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "
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O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 268, fixou a seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária, prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para
fins de enquadramento por mera presunção de categoria profissional."

Do agente físico ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7)
no sentido de que o reconhecimento do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até 5/3/1997, a
exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos
médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima
de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ, 27/6/2012), quanto aos níveis de ruído
variados durante a jornada de trabalho do segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera apenas o nível de ruído
máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o ruído, tal medida ou forma de aferição se
assemelha à média, que justamente leva em consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a mesma característica para esses
trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo
da controvérsia n. 174, da Turma Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em 21/03/2019,
assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias
contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso
de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica
utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na
NHO-01, podendo continuar sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do juiz
relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a metodologia de aferição do ruído da NR-15
estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do
trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível
de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso individual, também denominados de
dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou
medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a
metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou
intermitente, ambas as metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do
segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a
intensidade do ruído instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem ser
aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no
acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela legislação trabalhista, principalmente a NR-
15, ao passo que a metodologia de avaliação deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB
desde 18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ, LAVG ou TWA) de exposição
convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos
do Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua origem, de fato não registrou a
necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu
Anexo XV, conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item 15.5), descreveu
campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal
especificidade deve fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de ato
constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos na forma estabelecida pela NR-15,
deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em
decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta
(SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são filtros que servem para reproduzir a
resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples dosimetria/decibelímetro inserta no
PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 174, da Turma Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser
aferidos na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de apuração do ruído na forma
padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição
Normalizado ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO
INSS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de
plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o
direito à espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99, especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que
“...as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação
trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação “dosimetria” no PPP relativa à técnica
para a apuração do agente nocivo, considerando que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria
3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por “decibelímetro”,
aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a
apuração do cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no PPP relativa à utilização de
“dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este
aparelho apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador, consubstanciados em uma média ponderada, tal
como exige a legislação - Agravo interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao longo de todo o tempo de labor,
cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173,
III, da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo previa exigência de
histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo.
Percebe-se que a necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria especial
reclamava, para períodos de trabalho posteriores a 28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos
incisos I a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data (1º/1/2004), o documento exigível
passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus
empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta,
contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a
apresentação conjunta de laudo técnico ou outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados a partir de 1º de janeiro
de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado
o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando
também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de apresentar laudo técnico; por
conseguinte e pelas mesmas razões, não faz sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 23/01/2006 a 13/02/2006 e 02/03/2006 a
31/12/2010, em razão de exposição a ruído em intensidade acima do limite de tolerância, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Para os períodos de 23/01/2006 a 13/02/2006 e 23/01/2006 a 13/02/2006, prestado à empresa Demil Manutenção Industrial Ltda., no
cargo de mecânico, o autor apresentou PPPs (fls. 03/04 e 05/08 do Evento 12), informado a exposição aos seguintes agentes:

Período:                              Agentes:

23/01/2006 a 13/02/2006.......... ruído 92,2 dB(A)

02/03/2006 a 31/12/2008.......... ruído 87,9 dB(A) e poeira respirável 2,90mg/m3

01/01/2009 a 31/12/2010.......... ruído 87,9 dB(A) e poeira respirável 2,90mg/m3

01/01/2011 a 07/03/2012.......... ruído 84,3 dB(A) e poeira respirável 0,39mg/m3

De acordo com os LTCATs para a aferição da exposição ao ruído foram observados os procedimentos de avaliação estabelecidas pela
NHT09 e NHO 01, da FUNDACENTRO. Os laudos confirmam a exposição ao ruído nas intensidades informadas nos PPPs e atestam que a
exposição a “poeira respirável” ocorria abaixo do limite de tolerância.
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Nos períodos de 23/01/2006 a 13/02/2006 e 02/03/2006 a 31/12/2010, o nível médio de ruído era superior ao limite de tolerância vigente.

Reconheço como tempo especial o período de 23/01/2006 a 13/02/2006 e 02/03/2006 a 31/12/2010 (Demil Manutenção Industrial Ltda.).

(...)

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei nos períodos
impugnados pela autarquia recorrente. 

A respeito da alegação do INSS de que a exposição em questão não seria habitual e permanente, pela análise dos PPPs
apresentados, nota-se que as informações a respeito da atividade exercida pelo autor, o setor em que laborava e as atividades ali
desenvolvidas são suficientes para demonstrar que a sujeição ao agente físico se dava de forma habitual/permanente, não eventual
nem intermitente.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001604810v9 e do código CRC ccdfbea8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001219-65.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MILTON GONCALVES SARDINHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de erro material ao elaborar o cálculo do tempo de
contribuição computando o período de 5/4/2017 a 15/1/2018 como especial. Afirma também que o período de 1/8/1994 a 31/8/1997
não foi computado no referido cálculo, o qual está devidamente registrado no CNIS. Afirma ainda que, com o reconhecimento do
erro material, alcançou a carência necessária para obtenção da aposentadoria almejada desde  a DER em 15/1/2018. Por fim,
sustenta que, caso não seja concedida a aposentadoria integral, faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
proporcionais. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do parágrafo
único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o
anterior regime da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do julgado, não se constituindo em meio de
impugnação recursal que possa modificar o resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas
ou absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte
adversa, em observância à cláusula constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser
recebidos como mero "pedido de reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que o autor não teria alcançado a carência do benefício almejado na DER  ou em
momento posterior ao requerimento, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Com o reconhecimento de tempo especial de 5/4/2017 a 4/7/2018 na sentença e o reconhecimento da especialidade de 1/08/1989 a
23/01/1992 e 01/04/1998 a 09/01/2002, neste voto, resta saber se o autor reuniu a carência necessária para obtenção da aposentadoria
requerida  em 15/1/2018 (DER):

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d  
24/09/1979 07/08/1980                     319            1,00                319     -    10   15  
01/10/1980 10/06/1987                   2.444            1,00             2.444      6     8   11  
01/11/1987 31/07/1989                     639            1,00                639      1     9    -   
01/08/1989 23/01/1992                     906            1,40             1.268      3     5   21  
01/02/1993 12/03/1993                       40            1,00                  40     -      1   10  
01/04/1998 09/01/2002                   1.380            1,40             1.932      5     3   16  
01/08/2002 07/02/2004                     556            1,00                556      1     6     9  
17/02/2005 04/10/2006                     595            1,00                595      1     7   17  
03/07/2007 31/12/2007                     182            1,00                182     -      5   30  
01/01/2008 31/07/2008                     213            1,00                213     -      7    -   
01/03/2009 31/01/2011                     702            1,00                702      1   11     3  
01/03/2011 31/08/2011                     184            1,00                184     -      6     2  
01/10/2011 30/11/2011                       61            1,00                  61     -      2    -   
01/01/2012 30/09/2012                     274            1,00                274     -      9    -   
01/11/2012 31/05/2015                     942            1,00                942      2     6   30  
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01/07/2015 31/07/2015                       31            1,00                  31     -      1     1  
01/09/2015 04/04/2017                     582            1,00                582      1     7     4  
05/04/2017 15/01/2018                     286            1,40                400      1     1     5  
          
 Total:           11.364    31     1   19  
          
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X      
  ou do sexo feminino:       
          
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24  
          
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26  
Integral  empo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26  
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             2.136      5   10     7  
          
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21  
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21  
  Tempo que FALTA ser trabalhado:                306     -    10     2  
 Proporcionalidade - Matemática:       
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II:       

Ou seja,não reuniu o tempo de carência necessária para receber aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive proporcional.

Considerando que o autor manteve contribuições após a DER em 15/1/2018, na data em que passou a viger a EC n. 103/2019, ela detinha
a seguinte carência: 

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
24/09/1979 07/08/1980                     319            1,00                319     -    10   15
01/10/1980 10/06/1987                   2.444            1,00             2.444      6     8   11
01/11/1987 31/07/1989                     639            1,00                639      1     9    -  
01/08/1989 23/01/1992                     906            1,40             1.268      3     5   21
01/02/1993 12/03/1993                       40            1,00                  40     -      1   10
01/04/1998 09/01/2002                   1.380            1,40             1.932      5     3   16
01/08/2002 07/02/2004                     556            1,00                556      1     6     9
17/02/2005 04/10/2006                     595            1,00                595      1     7   17
03/07/2007 31/12/2007                     182            1,00                182     -      5   30
01/01/2008 31/07/2008                     213            1,00                213     -      7    -  
01/03/2009 31/01/2011                     702            1,00                702      1   11     3
01/03/2011 31/08/2011                     184            1,00                184     -      6     2
01/10/2011 30/11/2011                       61            1,00                  61     -      2    -  
01/01/2012 30/09/2012                     274            1,00                274     -      9    -  
01/11/2012 31/05/2015                     942            1,00                942      2     6   30
01/07/2015 31/07/2015                       31            1,00                  31     -      1     1
01/09/2015 04/04/2017                     582            1,00                582      1     7     4
05/04/2017 04/07/2018                     456            1,40                638      1     8   30
05/07/2018 13/11/2019                     497            1,00                497      1     4   10
         
 Total:           12.099    33     1   24
         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.401      3   10     2
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 77,03%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 75,88%     
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Como se vê, em 13/11/2019, o autor possuiria tempo suficiente para receber aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
proporcionais, porém não houve pedido subsidiário nesse sentido.

A respeito das contribuições previdenciárias recolhidas após 13/11/2019, aplica-se ao caso a 3ª regra de transição da Reforma da
Previdência, especificamente,  o art. 17 da EC 103/2019 que  se destina a garantir as expectativas de direito daqueles que, em 13/1/2019,
ainda não tinham reunido os requisitos necessários à obtenção do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas
tinham esperanças de se aposentar nos próximos dois anos. Para esses casos, a EC 103/2019 assegurou o direito à aposentadoria diante
da comprovação do mesmo tempo de contribuição que estava previsto no inciso I do §7º do art. 201 da CF, cuja redação foi profundamente
alterada. Esse dispositivo legal garante o direito à aposentadoria quando o segurado preencher os seguintes requisitos: a) 30 anos de
contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) o cumprimento de um período adicional – pedágio – correspondente a
metade do tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, sendo
que o  parágrafo único estabelece que esses segurados que tinham esperança de se aposentarem nos próximos dois anos deverão ter seus
benefícios previdenciários calculados com a incidência do fator previdenciário.

Considerando que o autor, em 13/11/2019, contava com 33 anos, 1 mês e 24 dias de tempo de serviço/contribuição, ele necessitava, então,
de 1 ano, 10 meses e 6 dias para alcançar a carência de 35 anos. E, tendo em vista o acréscimo/pedágio instituído pela EC n. 103/2019 de
11 meses e 3 dias, ele tem que comprovar, agora, o tempo contributivo de 2 anos, 9 meses e 9 dias (a soma do tempo que faltava em
13/11/2019 com a metade desse tempo):

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
24/09/1979 07/08/1980                     319            1,00                319     -    10   15
01/10/1980 10/06/1987                   2.444            1,00             2.444      6     8   11
01/11/1987 31/07/1989                     639            1,00                639      1     9    -  
01/08/1989 23/01/1992                     906            1,40             1.268      3     5   21
01/02/1993 12/03/1993                       40            1,00                  40     -      1   10
01/04/1998 09/01/2002                   1.380            1,40             1.932      5     3   16
01/08/2002 07/02/2004                     556            1,00                556      1     6     9
17/02/2005 04/10/2006                     595            1,00                595      1     7   17
03/07/2007 31/12/2007                     182            1,00                182     -      5   30
01/01/2008 31/07/2008                     213            1,00                213     -      7    -  
01/03/2009 31/01/2011                     702            1,00                702      1   11     3
01/03/2011 31/08/2011                     184            1,00                184     -      6     2
01/10/2011 30/11/2011                       61            1,00                  61     -      2    -  
01/01/2012 30/09/2012                     274            1,00                274     -      9    -  
01/11/2012 31/05/2015                     942            1,00                942      2     6   30
01/07/2015 31/07/2015                       31            1,00                  31     -      1     1
01/09/2015 04/04/2017                     582            1,00                582      1     7     4
05/04/2017 04/07/2018                     456            1,40                638      1     8   30
05/07/2018 22/08/2022                   1.510            1,00             1.510      4     1   20
         
 Total:           13.112    35   11     3

Nesses termos, considerando que o autor alcançará a carência necessária para obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição
integral somente em 22/8/2022, deve ser julgado improcedente o pedido nessa parte. 

(...)

 

Com efeito, a sentença de evento 14 reconheceu o exercício de atividade especial de 5/4/2017 a 4/7/2018. Todavia, em
sede de embargos de declaração, a sentença foi alterada pela decisão de evento 25 que afastou a especialidade em questão, julgando
improcedente todos os pedidos formulados na inicial. Dessa forma, assiste razão ao embargante quando afirma que o cálculo do
acórdão de evento 45 considerou tal período laborado como tempo especial.

O embargante afirma também que o período de 1/8/1994 a 31/8/1997 não foi computado no referido cálculo, o qual
estaria devidamente registrado no CNIS, o que é verdade, conforme o espelho do sistema previdenciário de evento 2 (CNIS1),
assistindo novamente razão ao embargante. 

Assim, passa-se à análise do cálculo da carência do benefício requerido:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
24/09/1979 07/08/1980                     319            1,00                319     -    10   15
01/10/1980 10/06/1987                   2.444            1,00             2.444      6     8   11
01/11/1987 31/07/1989                     639            1,00                639      1     9    -  
01/08/1989 23/01/1992                     906            1,40             1.268      3     5   21
01/02/1993 12/03/1993                       40            1,00                  40     -      1   10
01/08/1994 31/08/1997                   1.127            1,00             1.127      3     1     2
01/04/1998 09/01/2002                   1.380            1,40             1.932      5     3   16
01/08/2002 07/02/2004                     556            1,00                556      1     6     9
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17/02/2005 04/10/2006                     595            1,00                595      1     7   17
03/07/2007 31/12/2007                     182            1,00                182     -      5   30
01/01/2008 31/07/2008                     213            1,00                213     -      7    -  
01/03/2009 31/01/2011                     702            1,00                702      1   11     3
01/03/2011 31/08/2011                     184            1,00                184     -      6     2
01/10/2011 30/11/2011                       61            1,00                  61     -      2    -  
01/01/2012 30/09/2012                     274            1,00                274     -      9    -  
01/11/2012 31/05/2015                     942            1,00                942      2     6   30
01/07/2015 31/07/2015                       31            1,00                  31     -      1     1
01/09/2015 04/04/2017                     582            1,00                582      1     7     4
05/04/2017 15/01/2018                     286            1,00                286     -      9   12

         
 Total:           12.377    33   10   28

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.123      3    -    28
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 81,59%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 79,68%     

Ou seja, na DER, o autor reuniu a carência suficiente para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos proporcionais.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento para reconhecer os erros materiais no
cálculo do acórdão de evento 45 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
proporcionais, passando a parte dispositiva do acórdão embargado a conter a seguinte redação:  "Voto por conhecer ambos os
recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade especial de 1/08/1989 a
23/01/1992 e 01/04/1998 a 09/01/2002 e determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS PROPORCIONAIS desde a DER em 15/1/2018. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou
RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da
Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação
de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem". Sem  condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001602081v13 e do código CRC 0440c745. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001925-48.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSY DO CARMO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela autora como pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 02/12/2005 a
23/04/2008 e de 09/12/2010 a 13/11/2019, convertendo-o em comum".

Em suas razões recursais (evento 15), o INSS alega, em síntese, que (i) não se considera como especial a atividade
anterior a 4/9/1960, por ausência de previsão legal até a Lei 3.807/1960 (conforme o  processo TRSC n. 2003.72.05.059769-0);
(ii) para o período 4/9/1960 a 28/4/1995, embora o tempo especial se caracterizasse por categoria profissional, necessário que o
grupo profissional do segurado estivesse previsto nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979; (iii) assim, não pertencente
a grupo profissional enquadrado na legislação então em vigor, não há que se falar em caracterização de atividade especial; (iv)
haveria a alternativa, ainda, de se comprovar que a atividade desenvolvida seria especial em virtude da habitual e permanente
exposição do seu executor a agentes agressivos físicos, químicos ou biológicos, sendo que tal comprovação, por evidente, haveria
de se dar através de laudo técnico contemporâneo, o que não logra fazer a parte contrária; (v) o risco genérico inerente à atividade
laboral deixou de ser suficiente para caracterizar a insalubridade, penosidade ou periculosidade, assim, não basta a parte autora
pertencer à área da saúde ou, simplesmente, trabalhar dentro das dependências de um hospital para que a sua atividade venha a ser
reconhecida como insalubre face à exposição a agentes biológicos; (vi) não há comprovação, pela descrição das atividades, de
habitualidade e permanência na exposição aos agentes nocivos contemplados pela legislação (no caso, micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos vivos e suas toxinas, a partir do trabalho em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas   
ou com manuseio de materiais contaminados); (vii) a profissiografia do cargo, constante dos PPPs apresentados, afasta a
habitualidade e permanência e o próprio acórdão citado pelo julgador permite o mesmo raciocínio, pois se refere a período anterior
à Lei 9032/1995, sendo que, no caso, a prestação de serviços ocorreu posteriormente, não se aplicando  o precedente citado; e (viii)
ignorar a necessidade de analisar a profissiografia e as circunstâncias da prestação de serviços equivale a permitir que o
enquadramento por categoria profissional volte a vigorar.

A autora, em suas razões de evento 26, em resumo, alega que (i) a sentença reconheceu o tempo especial e determinou
a conversão em tempo comum, portanto não há o que se discutir, mas não se conforma com o cálculo apresentado na sentença,
posto que não condiz com o registrado no CNIS e em sua CTPS; (ii)  já possui o tempo de contribuição e a carência necessários
para a concessão do benefício na espécie requerida; e (iii) requereu o benefício administrativamente em 17/03/2020, todavia
permaneceu exercendo atividade laborativa e recolhendo contribuição aos cofres públicos até 04/2020, conforme CTPS, fazendo jus
à reafirmação da DER para 15/04/2020,  nos termos da EC n. 103/2019.

Contrarrazões do INSS de evento 17.

Contrarrazões da autora de evento 22.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação
vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação
previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e
biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que,
de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas
(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos
decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua
insalubridade, periculosidade ou penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57
da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente:
(i) não contempla mais a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
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profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como
especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve
ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo
art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só
veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a periculosidade como fator
para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante
formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a
legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e
suas alterações e, posteriormente, a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se possível o
reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial
nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por
meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em
laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade
ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, passando a ser
necessária a demonstração efetiva da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida e 5/3/1997, em que vigentes as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57 da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição
do segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a
exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de
decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º 2.172/1997, que regulamentou as disposições
introduzidas no art. 588 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997), passou-se a
exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes
agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a
análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente
preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, desobrigando o segurado
de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por
exemplo, nas hipóteses de sujeição a ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a
constar nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição
do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo,
os do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo, as atividades ali listadas são
exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério passou a ser, em regra,
quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.
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Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos
de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos
agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada,
enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em comum, e o fator que se observa para isso,
sempre, é o de 1,4, no caso de segurado homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU
29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não desnatura a
força probante do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas em
condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se refere,
como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até
porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao
infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na
confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica,
logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração, como
exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta
2ª Região (APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a exigência de juntada do laudo técnico
somente se justifica quando suscitada, pelo órgão previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou
seja, quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento. Nos termos do Ministro
Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP
e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado, deve ser afastada sua caracterização como
especial somente a partir de 3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do §
2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo, para o período anterior, diante da
ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.
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Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico ruído,
nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo
destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição ou mesmo da alta
nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser
afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à neutralização por
uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade
especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213, 
em 09/04/2021, fixou a a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz
pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a
ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo
capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a
concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o
período trabalhado deverá ser reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 0500940-
26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
26/07/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos
em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é
necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a
informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de
LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua
elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no
ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 942, transitou em julgado em 04/08/2021 e
nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo
ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em
atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em
que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do
requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os
direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação
do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem
direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a
contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o
Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido
até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 287, fixou a seguinte tese:
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"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo especial laborado com exposição ao amianto, inclusive
na superfície, para requerimentos administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que seja anterior o
período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 02/12/2005 a 23/04/2008 e de 09/12/2010 a
13/11/2019. 

Para o período de 02/12/2005 a 23/04/2008, a autora apresentou o PPP expedido pela empresa AFECC Hospital Santa
Rita de Cássia demonstrando que laborou como auxiliar de serviços gerais/ auxiliar de limpeza (setor de higienização e limpeza) e
esteve exposta a vírus, fungos, bactérias, protozoários, parasitas e bacilos, ácido clorídrico, álcool etílico (83,1 ppm), cloro (0,05
ppm) e amônia (0,8 ppm). Consta, no documento, que as atividades consistiam, dentre outras, em "executar serviços de
higienização, limpeza e desinfecção em todas as áreas do hospital". O documento contém todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Consta, ainda, o uso
de EPI eficaz.

Para o período de 09/12/2010 a 13/11/2019, a autora apresentou o PPP expedido pela empresa Vitória Apart Hospital
S/A demonstrando que laborou como auxiliar de conservação e limpeza (setor de higienização) e esteve exposta a vírus, fungos,
bactérias e protozoários e hipoclorito de sódio (0,05 ppm). Consta, no documento, que as atividades consistiam em "executar
serviços de higiene e limpeza das dependências do hospital". O documento contém todos os requisitos legais, inclusive o nome dos
profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Consta, ainda, o uso de EPI
eficaz.

Sabe-se que as profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser consideradas atividades
especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo
do Decreto 83.080/1979), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. Assim, deve ser reconhecido o
exercício de tempo especial, pelo menos, até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032). 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, de acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979,
caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais
infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do
quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e
outras atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após, entrou em vigor o Decreto 2.172/1997,
que também contém previsão de agentes biológicos como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do
Anexo IV desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas”, quando o
trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou
com manuseio de materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela redação original do
código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto  4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para
substituir a expressão “micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e
Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas
realizadas em: (i) contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não
previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais
portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato
com lixo urbano (coleta e industrialização).

A TNU, no julgamento do Representativo de Controvérsia n. 0501219-30.2017.4.05.8500/SE (afetado em
23/05/2019), sob o Tema n. 211, fixou a seguinte tese:

“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional,
avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente
de tempo mínimo de exposição durante a jornada”.

Segundo o Colegiado, a especialidade se justifica não pelo efetivo dano à saúde, mas sim ao risco de contaminação,
sendo que, no caso de agentes biológicos, o conceito de habitualidade e permanência seria diverso daquele utilizado para outros
agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição (causador do eventual dano), mas o risco de exposição a agentes
biológicos. 

Com essa premissa, concluiu que não seria sequer necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante toda
a jornada de trabalho, pois, consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e
de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente.
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O Relator destacou as três condições requisitadas para qualificação do tempo especial: 1) a ocorrência do exercício, de
maneira habitual e permanente, de atividade profissional em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
segurado; 2) a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos para lhe causar dano, não necessariamente durante toda
a jornada, nos termos do Anexo IV do Decreto n.º 3.048/1999; e 3) a exposição ao risco é inerente à profissão, de forma não
circunstancial ou particularizada e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela está sendo
desenvolvida.

No caso, como bem destacado no acórdão, a atividade da parte autora está enquadrada no código 3.0.1 do Anexo IV
do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, em razão de exposição  a micro-organismos, havendo probabilidade da
exposição ocupacional a agentes biológicos que possa causar dano, mesmo que eventualmente.

Quanto ao uso de EPI na função de enfermagem em ambiente hospitalar, a jurisprudência apresenta o entendimento
de que, constatado o contato habitual com agentes nocivos biológicos, deve ser reconhecida a atividade como especial, dada a sua
natureza qualitativa, e o fato de o labor ser realizado em ambiente hospitalar já é suficiente para caracterização como tempo de
serviço especial. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL.ENFERMEIROS.AGENTES BIOLÓGICOS
RECONHECIMENTO. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA
ESPECIAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Comprovado o enquadramento por categoria profissional ou
a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por eleexercida. 2. Em se tratando de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor
ter sido prestado em ambiente hospitalar, onde é notória a presença de germes infecciosos ou parasitários humanos-animais e onde
orisco de contágio é inerente às atividades prestadas, sendo desnecessário que o contato se dê de forma permanente, já que o risco de
acidente independe do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos
nocivos. 3. Tem direito à transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial osegurado que possui 25
anos de tempo de serviço especial, a contar da datado requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 4. Não incide a Lei
nº 11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança) porque declarada inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos
erga omnes e ex tunc. (TRF-4 - APELREEX: 50662824020114047100 RS 5066282-40.2011.404.7100, Relator: PAULO PAIM DA SILVA,
Data de Julgamento: 18/12/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/12/2013) 

Segundo a Súmula 82 da TNU, "o código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n.º 53.831/64, além dos profissionais da
área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes
hospitalares".

A TNU, no julgamento do PEDILEF nº 0000861-27.2015.4.01.3805/MG, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 238, em 26/3/2021, fixou a seguinte tese: "Para fins de reconhecimento do tempo especial de serviço dos
trabalhadores de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares é exigível a prova de exposição aos agentes
biológicos previstos sob o código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, que deve ser realizada por meio
dos correspondentes laudos técnicos e/ou formulários previdenciários, não se admitindo o reconhecimento por simples
enquadramento de categoria profissional".

Como se observa, a autora, no exercício da atividade de limpeza, em âmbito hospitalar, esteve exposta a agentes
biológicos insalubres e a profissiografia descrita nos PPPs sinalizam que houve a probalidade da exposição ocupacional, sendo que
o risco independe do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de seus
efeitos nocivos. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.

Do recurso da autora

O autora alega que já possui o tempo de contribuição e a carência necessários para a concessão do benefício na
espécie requerida, destacando que requereu o benefício administrativamente em 17/03/2020, todavia permaneceu exercendo
atividade laborativa e recolhendo contribuição aos cofres públicos até 04/2020, conforme CTPS, fazendo jus à reafirmação da DER
para 15/04/2020,  nos termos da EC n. 103/2019.

A sentença reconheceu que, em 13/11/2019, quando foi editada a EC n. 103/2019, a autora havia reunido 28 anos, 2
meses e 7 dias, ou seja, carência insuficiente para obtenção da aposentadoria requerida (30 anos). 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça
julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a
reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação dos requisitos
necessários à concessão de benefício previdenciário\;

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."
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De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e lhe dado provimento, com base no art.
493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a
consideração das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado houver implementado os
requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de embargos de declaração: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração
opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de
entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados
os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado
no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito
é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores
pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG.
Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não
corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a
execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de
parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas
vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à
obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito
modificativo. (EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020,
DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e julgamento dos embargos de declaração), é
possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos
arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da 3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER. POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA
A CARÊNCIA DE 180 CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO
AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE.
RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde
01/03/2018, reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela. Insurge-se a
recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por idade. Aduz que o
magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as
condições foram implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido
administrativo. Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos juros de mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela
deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à
possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na
inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a
autarquia considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei
8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu realizando
contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do
princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s,
para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições,
concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de
reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores
atrasados, devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão
de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o
fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser
considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de
fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER
(data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do
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direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data
de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da
controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante
aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6.
Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um
novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. TESE
JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto
aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL
MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se
o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os
requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado
no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito
é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores
pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG.
Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não
corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a
execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de
parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias,
surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de
pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o
julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária
de 180 contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao
período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja,
antes do ajuizamento da ação (novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto. Fica, desde já,
prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo
Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos,
relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade, conhecer do recurso, para nega-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora. Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal
da 3ª. Turma Recursal Especializada Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER. POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE
180 CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER
MANTIDOS POIS A DER FOI REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER E REFIRADA
PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso
Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença
ainda antecipou os efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi formulado
junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária
para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria
com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos jurosde mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273,
de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP,
1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao
ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência
de período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento administrativo, conforme
CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora
permaneceu realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições.
Portanto, me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência
mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O
PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade,
com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017).
Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido
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pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado
que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER),
firmou a seguinte tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza
a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato
superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação
da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e
também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento,
fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese
representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da
ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando
ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos
especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da
ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou
seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só
incidindo a mora se o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os
requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado
no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito
é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores
pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG.
Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não
corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a
execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de
parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias,
surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de
pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o
julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária
de 180 contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao
período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a reafirmação da DER se deu para março/2018, ou
seja, antes do ajuizamento da ação (novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto. Fica, desde
já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo
Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO,
Processo n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem indicidir na data da citação se DER for reafirmada para
data anterior ao ajuizamento do feito, ou seja,  apenas quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se
o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

Assim, passa-se à análise da carência após 13/11/2019, conforme as regras previstas na EC n. 103/2019.

Para o segurado do Regime Geral de Previdência Social (INSS) que, até 12/11/2019, data da edição da EC n.
103/2019, comprovar o preenchimento da carência necessária e o tempo de contribuição de 30 anos, se mulher, e 35 anos de
contribuição, se homem, poderá se aposentar por tempo de contribuição conforme a regra antiga do art. 201, §7°, I, da CF. Assim,
para a aposentadoria por tempo de contribuição, se comprovado o direito adquirido, não há exigência de idade mínima para a sua
concessão.

Após a entrada em vigor da Reforma da Previdência (EC n. 103/2019), o § 7º, I, do art. 201 da CF não mais subsiste,
ou seja, não haverá mais a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição para quem não preencheu os requisitos para o
benefício até 12/11/2019. Na redação atual, advinda com a EC n. 103/2019, a exigência para a aposentadoria, para as concessões a
partir de 13/11/2019, estará atrelada à idade mínima de 65 anos de idade, se homem, e 62  anos de idade, se mulher, observado
tempo mínimo de contribuição (art. 201, § 7º, I, da CF).
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Na verdade, a EC n. 103/2019 alterou a redação do §7º do art.201 da CF estabelecendo como requisito geral para a
concessão de aposentadorias a conjugação de dois fatores: a idade e o tempo de contribuição, regra esta que passou a gerar efeitos
desde 13/11/2019. Porém, estabeleceu uma série de regras de transição a serem aplicadas à concessão de aposentadoria aos
segurados que já estavam filiados ao RGPS nessa data.

1ª regra de transição: o art. 15 da EC 103/2019 prioriza os segurados que contam com maior número de
contribuições e assegura o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 30 anos
de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) O somatório da idade e do tempo de contribuição equivalente a
86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, sendo que o §1º desse dispositivo dispõe que a pontuação será acrescida, a cada ano,
de 1 ponto, até atingir 100 pontos, se mulher, e 105 pontos, se homem, estabelecendo também que, a partir de 1º de janeiro de 2020,
a idade deverá ser acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idades, se homem.

2ª regra de transição: o art. 16 da EC 103/2019, por sua vez, prioriza os segurados que possuíam expectativa de se
aposentarem por tempo de contribuição e assegura o direito à percepção do benefício quando preencherem, cumulativamente, os
seguintes requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) idade de 56 anos, se mulher, e
61 anos, se homem. O §1º desse dispositivo dispõe que a idade será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos, se mulher,
e 65 anos, se homem, assegurando aos que já estavam filiados ao RGPS o direito à percepção de benefício em termos similares à
extinta aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo um aumento gradual da idade mínima necessária à concessão do
benefício, com vistas a aproximar o benefício devido a esses segurados ao que trata a nova redação do inciso I do §7º do art. 201 da
CF.

3ª regra de transição: o art. 17 da EC 103/2019  se destina a garantir as expectativas de direito daqueles que, em
13/1/2019, ainda não tinham reunido os requisitos necessários à obtenção do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas
tinham esperanças de se aposentar nos próximos dois anos. Para esses casos, a EC 103/2019 assegurou o direito à aposentadoria
diante da comprovação do mesmo tempo de contribuição que estava previsto no inciso I do §7º do art. 201 da CF, cuja redação foi
profundamente alterada. Esse dispositivo legal garante o direito à aposentadoria quando o segurado preencher os seguintes
requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; b) o cumprimento de um período adicional
– pedágio – correspondente a metade do tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35
anos de contribuição, se homem, sendo que o  parágrafo único estabelece que esses segurados que tinham esperança de se
aposentarem nos próximos dois anos deverão ter seus benefícios previdenciários calculados com a incidência do fator
previdenciário.

4ª regra de transição: o art. 18 da EC 103/2019 trata da regra de transição aplicável aos segurados que, em
13/11/2019, já estavam filiados ao RGPS, mas ainda não haviam preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria
e não os preencheriam nos próximos dois anos. Aplica-se esse dispositivo àqueles que se encontram inseridos no mercado de
trabalho, mas que não cogitam a possibilidade de se aposentarem tão cedo, mantendo os mesmos requisitos para a concessão de
aposentadoria estabelecidos na Lei 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria por idade, estabelecendo como requisitos para a
concessão do benefício: a) 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem; b) 15 anos de contribuição, para ambos os
sexos, prevendo um aumento gradual da idade mínima para as mulheres. Assim, as seguradas do sexo feminino terão assegurado
seu direito de aposentadoria aos 60 anos e 15 anos de contribuição, mas,a partir de 1º/1/2020, a idade da segurada será acrescida e 6
meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade.

A respeito da aposentadoria especial, até a Reforma da Previdência, a regra sempre foi a concessão do benefício
aos 25 anos de tempo de contribuição, pois os tempos de 20 e 15 anos restringem-se as situações de exposição a asbestos e
atividades de mineração subterrânea, respectivamente, conforme o Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999. Nota-se que não havia
qualquer exigência de idade mínima, de modo que o segurado que começou a trabalhar exposto a agentes nocivos aos 20 anos de
idade poderia se aposentar aos 45 anos, ao se aplicar a regra mais usual (25 anos).

A EC n. 103/2019 alterou a sistemática de concessão de aposentadoria especial e, em seu art. 21, estabeleceu regra de
transição dispondo que, além dos tempos mínimos de contribuição com exposição a agentes nocivos, exige-se o cumprimento de
pontuação (idade e tempo de contribuição) da seguinte forma: (i) 66 pontos para a atividade especial de 15 anos; (ii) 76 pontos para
a atividade especial de 20 anos; e (iii) 86 pontos para a atividade especial de 25 anos. Não se exige que o cálculo da pontuação
contenha somente tempo de contribuição especial, ou seja, períodos de atividade sem exposição a agentes nocivos podem ser
considerados para que o segurado atinja a pontuação e tenha concedida a aposentadoria especial.

Para os segurados que se filiarem à Previdência Social após a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, cai a regra
de pontos e se estabelece uma idade mínima da seguinte forma: (i) 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15
anos de contribuição; (ii) 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição; e (iii) 60 anos de
idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição.

 No que tange à conversão de tempo especial em comum, a EC 103/2019 (art. 25, § 3º) trouxe expressamente a
possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum para atividades exercidas até a data de sua entrada em vigor.

No caso, a autora, em 13/11/2019, contava com 28 anos, 2 meses e 7 dias de tempo de contribuição, devendo ser
aplicada, portanto, a 3ª regra de transição (EC n. 103/2019), eis que é mais benéfica. 
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Considerando que necessitava de 1 ano, 9 meses e 23 dias para alcançar a carência em 13/11/2019, deve comprovar
que contribuiu com, pelo menos, 23 meses a partir dessa data e, dessa forma, somente em 10/2021,  alcançou a carência para
obtenção da aposentadoria almejada. 

Ocorre que a autora, em sua peça recursal, protocolizada em 29/11/2021, afirma que realizou o pagamento de
contribuições previdenciárias até 29/2/2020.

Dessa forma, não há que se falar em reafirmação da DER na presente hipótese.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recurso e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação em custas para o
INSS (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora, ante o deferimento da AJG. Certificado
o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001561513v39 e do código CRC 17a5594d.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001163-26.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANDRIEZIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
conceder benefício de prestação continuada à parte autora, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do artigo 203,
inciso V, da Constituição Federal e do artigo 20 da Lei n° 8.742/93, desde a data do requerimento administrativo em 16/06/2020
(Evento 1, PROCADM8), com pagamento de parcelas atrasadas.

Em suas razões recursais (evento 33), alega, em síntese, que (i) não é qualquer pessoa portadora de deficiência que
tem direito ao benefício da prestação continuada, mas apenas aquela que apresenta impedimentos de longo prazo que possam
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, entendendo-se como de
longo prazo os impedimentos que produzam efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (art. 20, §§ 2º e 10 da Lei 8.742/1993, na
redação dada pela Lei 12.435/2011), (ii) “in casu”, no Laudo Médico Judicial, o Perito, no que concerne à existência de deficiência
incapacitante com impedimentos de longo prazo, assevera que a Parte Autora tem incapacidade laborativa TEMPORARIA, com
indicação de REAVALIALÇAO EM 12 MESES, (iii) é patente que a Parte Autora não é portadora de deficiência.

Contrarrazões de Evento 41. 

VOTO

O INSS não impugna a miserabilidade da parte autora. A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito da
incapacidade há longo prazo do autor, motivo pelo qual se passa à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de benefício assistencial de prestação continuada
no valor de um salário-mínimo mensal ao idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou o benefício através da Lei 8.742/1993,
definindo como portador de deficiência, para fins da concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o
trabalho, e como família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4 do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida
independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o
próprio sustento". A Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa,
exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o
início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial
realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor ajuizou ação, em 27/4/2021, alegando que, por ser portador de lesões incapacitantes em razão de fratura na
coluna, na Lombar e na Pelve; Traumatismo Dos Nervos e da Medula Lombar ao Nível do Abdome, do Dorso e da Pelve; Sequelas
de Fraturas da Coluna Vertebral; e Dor Crônica Intratável, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer
atividade remunerada.

Para demonstrar sua miserabilidade, foram prestada informações constantes no Processo Administrativo juntado pelo
INSS (Evento 9, PROCADM4, fl. 09) de que a parte autora mora com esposa e filho e a renda do grupo familiar é de 125,00, com
R$ 42,00 por pessoa. No mais, as fotos da sua casa juntadas no Evento 1, FOTO 10, pág. 8 a 12 demonstram a miserabilidade do
autor.

Quanto o alegado estado incapacitante, foi realizada a perícia judicial juntada no Evento 18, subscrita em 27/8/2021
por médico especialista em Ortopedista, que concluiu que (i) o autor apresenta história de fratura em coluna lombar, tendo sido
operado e submetido a artrodese de vertebras lombares, (ii) o autor é pedreiro e houve queda em local de trabalho - queda de
telhado em 21/01/2020, (iii) há limitaçoes para sobrecarga e esforço em coluna lombar, (iv) existe incapacidade desde 21/01/2020,
(v) no momento, não existe nenhuma atividade profissional compatível com sua lesão, autor deve ser reavaliado em 12 meses, (vi)
sua incapacidade é total e temporária.
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Pois bem. A autarquia ré sustenta que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício por não
possuir deficiência incapacitante com impedimentos de longo prazo, já que sua incapacidade laborativa temporária, de acordo com
o laudo pericial.

Contudo, o entendimento adotado pela Turma Nacional de Uniformização é no sentido de que o magistrado, ao
analisar as provas dos autos sobre as quais formará sua convicção e deparando-se com laudos que atestem incapacidade temporária,
deve levar em consideração as condições pessoais da parte requerente para a concessão de benefício assistencial, vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – EVENTUAL
HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE – REVALORAÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AUTOR – PRECEDENTES DA TNU – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte
autora, em face de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Roraima. Ab
initio, verifica-se a similitude fática ente o acórdão recorrido e o trazido a cotejo para embasar a divergência visando
ao conhecimento do presente pedido. As questões são congêneres em sua substância e o deslinde da causa se deu em
contextos probatórios análogos. A matéria ventilada e a ser verificada no presente caso é a possibilidade de se
considerar as condições pessoais e sócio-econômicas para determinar o grau de incapacidade, a fim de conceder o
benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, e se eventual hipossuficiência e incapacidade
parcial podem gerar direito ao mesmo. A Sentença de improcedência de 1º grau foi mantida pela Turma Recursal sob
o argumento de que a parte autora não se enquadra no conceito legal de pessoa portadora de deficiência. Quanto à
análise da renda, restou prejudicada diante da ausência do primeiro requisito legal. Ressalto que o Suscitante tem
pouca escolaridade e é portador de lombalgia crônica agravada por atropelamento. Passo à analise do cerne do
incidente. O entendimento adotado por esta Corte é no sentido de que o magistrado, ao analisar as provas dos autos
sobre as quais formará sua convicção e deparando-se com laudos que atestem incapacidade temporária, deve levar
em consideração as condições pessoais da parte requerente para a concessão de benefício assistencial. Malgrado não
ser a incapacidade total e definitiva, pode ser considerada como tal quando assim o permitirem as circunstâncias
sócio-econômicas do Requerente, ou na medida em que este não possuir condições financeiras de custear tratamento
especializado. A respeito: VOTO – EMENTA -INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.
LOAS. INCAPACIDADEPARCIAL E/OU TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TNU. INCIDENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício assistencial. 2. Sentença de
improcedência do pedido ao argumento de que o laudo médico elaborado durante a instrução processual atestou que,
embora tenha constatado que a parte autora encontra-se incapacitada parcial e temporariamente de exercer a sua
atividade laborativa habitual a céu aberto, podendo trabalhar, como gari, em locais não expostos diretamente ao sol,
uma vez que é acometida de epilepsia, do tipo grande mal (CID 10 – G 45) há 4 anos,“a doença ainda deve ser
considerada como reversível dado ao seu início relativamente recente”. O prognóstico deve ser considerado como
favorável, haja vista que em muitos casos o uso do medicamento anti-convulsivante pode impedir definitivamente a
ocorrência das crises comiciais. A sentença considerou que o problema não impede o autor de ter potencial
laborativo, havendo possibilidade de exercer algumas das atividades laborais que lhe garantam sustento. 3.
Manutenção da sentença pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte ao argumento de que Laudo médico,
conquanto reconheça ser o segurado portador de epilepsia, é categórico em concluir pela ausência de incapacidade
total para o exercício de atividade laborativa, sendo possível o controle da patologia através da via medicamentosa
não obstando a inserção do autor no mercado de trabalho. Quanto ao critério da renda, diante da ausência de
incapacidade o acórdão considerou a análise irrelevante. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto
pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o acórdão é divergente
do entendimento da Turma Nacional de Uniformização, destacando que a transitoriedade da incapacidade não é
óbice à concessão do benefício assistencial. 6. É entendimento desta TNU que a incapacidade para fins de benefício
assistencial não deve ser entendida como aquela que impeça a parte autora de exercer quaisquer atividades laborais
de forma total e permanente, até porque a própria redação original do art. 20 da LOAS não fazia essa restrição.
Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. LOAS. INCAPACIDADE PARCIAL ETEMPORÁRIA. AVALIAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS. PRECEDENTES DA TNU. 1. “O art. 20 da Lei nº 8.742/93 não impõe que somente a
incapacidade permanente, mas não a temporária, permitiria a concessão do benefício assistencial, não cabendo ao
intérprete restringir onde a lei não o faz, mormente quando em prejuízo do necessitado do benefício e na contramão
da sua ratio essendi, que visa a assegurar o mínimo existencial e de dignidade da pessoa.” (PEDILEF
200770530028472, Rel. JUIZ FEDERAL MANOEL ROLIM CAMPBELL PENNA, Data da Decisao 13/09/2010,
DOU 08/02/2011, SEÇÃO 1). 2. Esta Eg. TNU também já assentou que “a transitoriedade da incapacidade não é
óbice à concessão do benefício assistencial, visto que o critério de definitividade da incapacidade não está previsto
no aludido diploma legal. Ao revés, o artigo 21 da referida lei corrobora o caráter temporário do benefício em
questão, ao estatuir que o benefício ‘deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das
condições que lhe deram origem’”. (PEDILEF nº 200770500108659 – rel. Juiz Federal OTÁVIO HENRIQUE
MARTINS PORT - DJ de 11/03/2010). 3. “Resta assente que este conceito de capacidade para a vida independente
não está adstrito apenas às atividades do diaadia, vez que não se exige que o (a) interessado (a) esteja em estado
vegetativo para obter o Benefício Assistencial. Dele resulta uma exigência de se fazer uma análise mais ampla das
suas condições pessoais, familiares, profissionais e culturais do meio em que vive para melhor avaliar a existência ou
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não dessa capacidade”. (PEDILEF 200932007033423, Rel. JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO,
Data da Decisao 05/05/2011, Fonte/Data da Publicação DOU 30/08/2011). 4. Pedido conhecido e improvido.
(PEDILEF 00138265320084013200, JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA,
DOU 09/03/2012.)”.7. A reiteração desse posicionamento culminou na edição da Súmula 29, a qual prevê que “para
os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que
impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento”, bem
como o verbete nº 48, editado já sob a égide da nova redação do art. 20 da LOAS, a qual assevera que “a
incapacidadenão precisa ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada”.8. Diante dessas considerações, o voto é por conhecer e dar parcial provimento ao presente incidente,
para reafirmar o entendimento desta TNU de que a incapacidade laboral para fins de benefício assistencial não
necessita ser total e permanente, devendo os autos retornar à Turma Recursal de origem para adequação do julgado.
(PEDILEF 05086016420094058400, Relator JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, Data Decisao
27/06/2012, DOU 13/07/2012) Não obstante não estar inteiramente dependente de outrem, encontrando-se sem
capacidade uma pessoa de manter o próprio sustento por meio de atividade laborativa, maquinalmente torna-se
impossibilitada de manter uma vida independente sem qualquer amparo ou caridade. Neste sentido, a Súmula 29
desta E. TNU parece estar. Confira-se: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para
a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a
impossibilita de prover ao próprio sustento” Verifico que o Acórdão impugnado limitou-se a reafirmar as conclusões
do perito judicial, abandonando a apreciação das condições pessoais e sócio econômicas do Autor, em especial o que
consta do Boletim de Ocorrências às fls. 09 dos autos originários, onde a profissão do autor é CARPINTEIRO e a
incapacidade apontada atinge coluna. Desta forma, deve ser anulado, de ofício, o Acórdão em referência para que
sejam apreciadas as condições pessoais da parte suscitante e realizado novo julgamento, de acordo com a Questão de
Ordem nº 20, a seguir transcrita: “Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido
e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre
matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias
inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou
apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional
sobre a matéria de direito.”(Aprovada na 6ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia
14.08.2006). DJ DATA:11/09/2006 PG:00595 Pelo exposto, CONHEÇO do incidente de uniformização nacional
suscitado pela parte autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular o Acórdão impugnado e determinar
o retorno dos autos à Turma Recursal de origem com a finalidade de promover a adequação do julgado com o
entendimento da TNU, no sentido de se realizar novo julgamento, procedendo à análise das condições pessoais e
sociais do beneficiário para constatação da incapacidade para fins de concessão de benefício assistencial. (TNU -
PEDILEF: 00073041720084014200, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, Data de Julgamento:
12/11/2014, Data de Publicação: 23/01/2015)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. O
INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001589735v5 e do código CRC b9d8b27f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006979-92.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARIA EFIGENIA LIMA GUADAGNIN CARDOSO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
acertar os dados do benefício junto ao sistema de processamento, a fim de que sejam corrigidas as datas relativas aos prazos
de suspensão do contrato de trabalho da empregada da autora, devendo ser considerados como efetivamente suspensos os períodos
de 15/04/2020 a 14/06/2020 e 31/07/2020 a 29/09/2020, cancelar/anular toda e qualquer cobrança que esteja sendo direcionada à
autora para a reposição das 02 parcelas que já foram pagas à empregada da autora (2 parcelas de R$ 1.045,00 - anexo 5 do evento
1), restituir/pagar à autora o valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), relativo às 02 parcelas do benefício que já foram pagas
pela autora diretamente à sua empregada enquanto aguardava o trâmite do recurso administrativo (2 parcelas de R$ 1.045,00 = R$
2.090,00 - ver anexo 12 do evento 1). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de 1%
(um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil de 2002 c/c o art. 161, § 1º, da Lei n. 5.172/66; Enunciado n. 20 da Jornada de
Direito Civil), desde a data do segundo  pagamento efetivado pela autora (05/10/2020) e pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Evento 24), alega, em síntese, que (i) legitimidade passiva ad causam exclusiva da dataprev,
(ii) diversos órgãos e procedimentos estão envolvidos na operacionalização do benefício emergencial, o que deixa claro, de pronto,
o impacto que eventual alteração de regras, por determinação judicial, pode causar, e o atraso correspondente, (iii) a parte autora
não tem direito ao recebimento do benefício emergencial, (iv) a impossibilidade de sindicância do tema pelo poder judiciário, sob
pena de invasão da competência constitucional do poder legislativo. do respeito ao princípio da legalidade, em razão da separação
entre os Poderes, (v) ausência de nexo causal e inexistência de dano moral impuável à União Federal.

Sem contrarrazões.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte
fundamentação:

Trata-se de demanda em que se discute situações relativas ao funcionamento, processamento e pagamento
do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda - Bem, instituído pela Medida Provisória nº
936/20 (convertida na Lei nº 14.020/20), para enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrentes da pandemia instaurada por ocasião do novo coronavírus
(COVID 19). 

Aduz a autora, em síntese, que enfrentou dificuldades para processar, da maneira pretendida, o referido benefício por
ocasião da suspensão do contrato de trabalho de sua empregada doméstica. Em razão disso, a autora alega que
houve o cancelamento equivocado, por parte da ré, de períodos de concessão solicitados, bem como o processamento
equivocado de datas que não foram inseridas no sistema pela autora. Nesa direção, a autora requer, em resumo,  que:
a) sejam retificadas as datas relativas aos períodos em que efetivamente houve a suspensão do contrato de trabalho;
b) o cancelamento da cobrança que lhe está sendo imposta pela ré relativa à devolução das 02 parcelas (2 X de R$
1.045,00) que foram pagas pela União à empregada doméstica da autora; c) restituição do valor das 02 parcelas (2 X
de R$ 1.045,00) que a autora pagou diretamente à sua empregada, mesmo com a suspensão do contrato de trabalho,
por estar aguardando o processamento do pedido junto à ré; d) indenização por danos morais. 

É o breve relatório.

Preliminar de ilegitimidade passiva da DATAPREV. A competência para deferir ou não o benefício em comento é
apenas da União, inclusive com disponibilização de acesso informatizado junto ao sistema de processamento do
benefício através de plataforma vinculada ao Ministério da Economia (Secretaria de Trabalho). Não há no caso
concreto, nenhuma atuação da DATAPREV, quer seja na condição de exerecer poder decisório sobre os casos de
concessão, quer seja na condição de disponibilização de "ferramentas" de apoio à União. Ou seja, a DATAPREV não
é responsável por operacionalizar o pagamento do beneefício e não detèm poder decisório sobre o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda – Bem. Assim, reconheço, de ofício, a ilegitimidade
da DATAPREV para figurar no polo passivo, devendo o feito ser extinto, sem julgamento de mérito, em face
da mesma, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.
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Passo ao mérito. 

Inicialmente, destaco as justificativas que a União apresentou para o caso nos seguintes termos:

"Sobre o assunto, em atendimento ao solicitado, informa-se que, ao consultar o sistema do benefício emergencial,
com a inserção do CPF nº 329.579.878.80 do empregador, localizamos os requerimentos nºs 2015485073 e
2003218579 pertencentes à ANDRESSA APARECIDA SIRIANO. O requerimento nº 2003218579 foi cancelado pelo
empregador em 21/07/2020. Cabe esclarecer que, ao cancelar o acordo, o sistema apresenta a seguinte mensagem
“Você deseja realmente cancelar o acordo? O cancelamento do acordo pode ensejar a devolução dos valores do BEm
já pagos aos trabalhadores”, sendo assim, o sistema avisa sobre as consequências de um cancelamento de acordo. O
cancelamento gerou o recebimento indevido de parcelas que utilizou as parcelas do requerimento nº 2015485073
para compensar os valores pagos. Vale registrar que o sistema está programado para realizar as validações
necessárias de forma automática para conceder, obstar ou suspender os pagamentos do BEm. No caso em tela, a
consequência do cancelamento do acordo inicialmente pactuado entre as partes gerou o recebimento indevido de
parcelas. 

Ocorre, todavia, que, apesar de a União alegar, em tese, que todos os equívocos de preenchimento de dados no
sistema foram praticados pela autora, fato é que  a ré deixou de apresentar qualquer resistência  específica aos
documentos apresentados pela parte autora, bem como deixou de apresentar, por conseguinte, quaisquer documentos
que pudessem justificar as suas alegações e os supostos equívocos praticados pela autora.  Enfim, a ré não juntou aos
autos os documentos necessários para o esclarecimento da lide, nos termos do artigo 11 da Lei 10.259/2001,
deixando, portanto, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte
autora. É sabido que tal diligência constitui ônus processual da parte requerida, de forma que, não sendo por ela
observada, operar-se-á a presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora em sua peça inicial, nos termos
do artigo 400 do CPC.

Nessa direção e diante do que foi apresentado e provado  nos autos pela parte autora, considero processualmente
provado que o cancelamento do período da concessão de suspensão ocorreu de forma indevida (por erro do sistema
de processamento do benefício) e que a suspensão do contrato de trabalho da empregada da autora ocorreu, na
verdade, nos seguintes períodos: a) 1º período de 15/04/2020 a 14/06/2020 (anexo 4 do evento 1) e b) 2º período de
31/07/2020 a 29/09/2020 (anexo 7 do evento 1). Ou seja, restou comprovado que houve um primeiro requerimento de
suspensão de 60 dias e, posteriormente, houve um pedido de prorrogação do benefício por mais 60 dias, tendo
havido, nesse intervalo, um outro pedido de prorrogação anterior em que houve a solicitação de cancelamento por
parte da autora. Por conseguinte, devo reconhecer que são devidas 4 parcelas do referido benefício, sendo que o
prazo total de suspensão foi de 120 dias, sendo 02 períodos distintos de 60 dias. 

Nessa direção, deve a ré ser compelida a cancelar/anular qualquer cobrança que esteja sendo direcionada à autora
para a reposição das 02 parcelas que já foram pagas à empregada da autora (2 parcelas de R$ 1.045,00 - anexo 5 do
evento 1), bem como deve a ré ser compelida a restituir/pagar à autora o valor das 02 parcelas que já foram pagas
pela autora diretamente à sua empregada enquanto aguardava o trâmite do recurso admiistrativo (2 parcelas de R$
1.045,00 = R$ 2.090,00 - ver anexo 12 do evento 1).

Nesse passo, diante dos atos comprobatórios de redução da jornada de trabalho, concluo que as pendências
apontadas como impedimento para recebimento do benefício refletiram, em verdade, equívocos de informações que
foram indevidamente processadas pelo banco de dados utilizado para análise dos requisitos legais.

Dano Moral

No que tange ao dano moral, via de regra, entendo que casos de eventuais indeferimentos de pretensão do
administrado pela Administração (como neste caso a negativa de concessão de benefício emergencial), muito embora
representem atos passíveis de revisão administrativa ou mesmo jurisdicional, não possuem, por si só, o condão de
provocar dano moral, tal qual doutrinariamente concebido, ressalvadas circunstâncias excepcionais do caso
concreto. 

No entanto, sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, para evitar maiores prejuízos, ante a falha de
eficiência na prestação dos serviços de  atualização/correção das informações prestadas junto ao sistema de
processamento do benefício, a autora se viu obrigada a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas
competências de atividades como o trabalho, estudo, descanso, ou lazer para tentar resolver o problema advindo da
conduta de falha cometida pela parte requerida. Caso as falhas de informação fossem identificadas e corrigidas de
forma mais célere e eficiente, a autora teria evitado o transtorno de perseguir tutela jurisdicional a fim de reverter tal
situação. Assim, parece-me ser o caso de aplicar a “teria do desvio produtivo do consumidor” (STJ: REsp 1.737.412)
e reconhecer a incidência de dano moral com viés meramente punitivo, a exemplo do Enunciado 532 do STJ. Arbitro
o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Dispositivo
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Posto isso:

a) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, com relação à DATAPREV, nos termos do art. 485,
VI, do CPC, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva;

b)  JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais principais, nos  termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar
à União ao seguinte:

b.1) Acertar os dados do benefício junto ao sistema de processamento, a fim de que sejam corrigidas as datas
relativas aos prazos de suspensão do contrato de trabalho da empregada da autora, devendo ser considerados como
efetivamente suspensos os períodos de 15/04/2020 a 14/06/2020 e 31/07/2020 a 29/09/2020. Esclareço, por oportuno,
que tais alterações não deverão gerar qualquer tipo de crédito ou débito junto ao sistema; 

b.2) CANCELAR/ANULAR toda e qualquer cobrança que esteja sendo direcionada à autora para a reposição das
02 parcelas que já foram pagas à empregada da autora (2 parcelas de R$ 1.045,00 - anexo 5 do evento 1);

b.3) RESTITUIR/PAGAR à autora o valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), relativo às 02 parcelas do
benefício que já foram pagas pela autora diretamente à sua empregada enquanto aguardava o trâmite do recurso
administrativo (2 parcelas de R$ 1.045,00 = R$ 2.090,00 - ver anexo 12 do evento 1). Tal valor deverá ser
corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código
Civil de 2002 c/c o art. 161, § 1º, da Lei n. 5.172/66; Enunciado n. 20 da Jornada de Direito Civil), desde a data do
segundo  pagamento efetivado pela autora (05/10/2020); 

c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de dano moral, nos termos do artigo 487, I, do CPC
e CONDENO a União a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. O valor do
dano moral deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da data desta Sentença (Súmula 362 do STJ)
e, após a correção, ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (07/2020), nos termos do
art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. (...)"

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. A
União, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da União e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001569435v3 e do código CRC 503fe39a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000115-23.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DINALVA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)
RECORRIDO: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela União em face do acórdão proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de contradição ao condenar JUROS MORATÓRIOS e
CORREÇÃO MONETÁRIA, bem como a previsão de expedição de RPV, vez que o pedido é de obrigação de fazer - conceder o
auxilio emergencial -, não se tratando de demanda de cobrança de valor certo.

VOTO

A decisão embargada deu provimento ao recurso da parte autora para conceder auxílio emergencial e determinou a
expedição de RPV para pagamento de valores atrasados, com incidência de juros e correção.

Assiste razão ao Embargante, uma vez que o pedido da ação é obrigação de fazer e o documento juntado no Evento
78, INF3 demonstra a liberação de todas as parcelas do benefício pleiteado.

Quanto à petição juntada no Evento 92, vale ressaltar que a parte autora não esclarece saldo devedor e o documento
juntado no Evento 78 demonstra o pagamento de todas as parcelas previstas em lei. 

Voto por conhecer o recurso e a ele dar provimento para excluir da condenação a previsão de expedição de RPV e a
condenação em juros moratórios e correção monetária.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001605631v6 e do código CRC 320b20f6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006383-11.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIO CESAR SILVERIO SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão
inicial.

Em suas razões recursais (evento 39), alega, em síntese,  que (i) recebeu auxílio-doença em 15/10/2010, que foi
concedido sob nº 543.113.473-2, prorrogado até 24/05/2011 quando foi definitivamente cessado; (ii) em razão do acidente sofrido
restaram diversas sequelas que diminuíram a capacidade de trabalho, sendo que, em decorrência do acidente de moto sofrido, teve
fratura no braço direito precisando de passar por cirurgia e necessitando de osteossíntese metálica com placas e parafusos na diáfise
média/distal do rádio e ulnar; (iii) na época do acidente, o recorrente trabalhava com construção civil como ajudante geral/servente
e, após o acidente, não pôde exercer suas atividades habituais em razão da redução de seu capacidade laborativa; e (iv) preencheu
todos os requisitos concernentes à concessão do auxílio-acidente. 

Sem contrarrazões.

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 14/3/2021 objetivando a concessão de auxílio-acidente desde 9/3/2016. Consta, no
evento 17, que recebeu auxílio-doença de 11/10/2010 a 24/5/2011 e 2/4/2020 a 1/5/2020.

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não faria jus ao benefício pleiteado, sob a
seguinte fundamentação:

(...)

Na ação em tela, a parte autora busca a concessão de benefício de auxílio-acidente. Alega, para tanto, ser "portador de sérias sequelas que
diminuíram em muito a capacidade de trabalho do autor [...] em decorrência do acidente de moto sofrido" em 2010.

O auxílio-acidente é espécie de benefício concedida ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei 8.213/91).

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, são quatro os requisitos previstos para a sua concessão: a) qualidade de segurado; b) superveniência de acidente de qualquer
natureza; c) redução parcial da capacidade laboral habitual e, d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Ademais, registra-se que tal benefício não está condicionado ao grau de incapacidade do segurado para o trabalho habitual; basta apenas
que exista diminuição da aptidão laboral advinda de sequelas de acidente de qualquer natureza.

Pois bem. In casu, realizada perícia médica em Juízo, com especialista na área de ortopedia em 12/05/2021 (evento 18), o perito não
constatou sequelas no autor. Asseverou o expert que “Não houve perda anatômica, mantém força muscular e mobilidade das articulações
do cotovelo e punho inalteradas” (quesito 4). Enfatizou ainda que "Não há sequela permanente" (quesito 5).

Considerando a atividade de SERVENTE (quesito 6), avaliou o perito que “No momento não são visualizadas sequelas que impliquem na
redução da capacidade laboral, assim como não se justifica redução após este tempo decorrido da fratura dos ossos em questão” (quesito
7).

Assim, de acordo com o laudo médico judicial, não restou comprovada a redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual
desempenhada à época pela parte autora após a cessação do auxílio-doença.

Pois bem.

Os laudos/exames particulares não são capazes de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial, pois o atestado médico
particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do
parecer do perito do juízo. 

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo dispõe que “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. 
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Assim, em que pese todo o inconformismo externado pelo autor no evento 27, acato a conclusão do laudo médico judicial, por entender que
o mesmo, além de confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi realizado de forma regular e com profissional com capacidade
técnica para apreciar as patologias apresentadas.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa ante a suposta não anexação aos autos dos laudos SABI, a mesma não merece
prosperar pois tais documentos foram apresentados pelo réu no documento 3 do evento 24.

Desta forma, não tendo sido constatada a redução da capacidade laboral alegada na peça de ingresso, inviável a concessão do benefício
postulado, nada restando ao Juízo senão afastar a pretensão autoral.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do
CPC.

(...)

Com efeito, a perícia judicial de evento 18 atestou que não haveria sequela da fatura ocorrida em 11/10/2010,
destacando que "não houve perda anatômica" e ainda que o autor "mantém força muscular e mobilidade das articulações do
cotovelo e punho inalteradas".

Consta, na inicial, laudo pericial, realizado em 23/5/2016, nos autos da ação cível promovido em face da empresa
seguradora, atestando que o autor apresentaria incapacidade residual de 10% no membro superior direito, todavia tal elemento de
prova não é suficiente para infirmar o parecer do perito de evento 18 porque reconhece que o autor "apresenta amplitude de
movimento e força normal no membro superior direito".

Ora, auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado, como forma de
indenização, que pode ser recebido cumulativamente com o salário, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza ou acidente de trabalho (art. 86 da Lei 8.213/1991). Para que ocorra a concessão do benefício de auxílio-acidente,
é preciso verificar o cumprimento de três requisitos pelo segurado acidentado: a) consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza; b) redução permanente da capacidade de trabalho; e c) demonstração do nexo de causalidade entre os requisitos
anteriores.

Dessa forma, comprovada a redução permanente da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de
adaptação para exercer a mesma atividade, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, estão
preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. - O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n.
8.213/1991, é devido como indenização de natureza previdenciária e não civil, e depende da consolidação das lesões decorrentes de
sinistro. Tem natureza compensatória para compensar o segurado da redução de sua capacidade laboral. - Comprovada a redução da
capacidade laboral do segurado em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, por meio da perícia médica judicial, e
preenchidos os demais requisitos legais, é devido o benefício de auxílio-acidente. - O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença. Precedentes. - Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, já majorados em fase
recursal, consoante critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 11, do CPC. - Apelação não provida. (TRF, 3ª REGIÃO,
PROCESSO 60719765220194039999, DJ 20/3/2020)

No caso, como não há prova da redução da capacidade laborativa do autor, deve ser mantida a sentença que indeferiu
o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001551156v7 e do código CRC 8597179e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000672-53.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MIRALVA DA SILVA LIMA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pelo INSS, como pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a conceder auxílio-doença à parte autora desde a data da realização da
perícia, em 30/01/2021 (Evento 37, DESPADEC 1), mantendo-se o pagamento do benefício pelo menos até
a reabilitação/recuperação da parte autora, com pagamento dos atrasados".

Em suas razões recursais (Evento 60), o INSS alega, em síntese, (i) que o Perito Judicial constatou a existência de
incapacidade definitiva para a autora exercer a atividade de auxiliar de serviços gerais; (ii) que ao ser avaliada por 3 (três) vezes no
âmbito administrativo, a Autora declarou ser comerciante proprietária de minimercado; (iii) que as declarações da Autora dadas nas
perícias médicas administrativas estão em sintonia com os registros do CNIS; e (iv) que caso seja mantida a condenação na
concessão do auxílio-doença, segundo o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/91, incluídos pela Lei n. 13.457/17, o auxílio por
incapacidade temporária deve ter como DCB o prazo apontado pela perícia judicial.

Contrarrazões da parte autora (Evento 70).

Por seu turno, a parte autora, em seu recurso de Evento 61, aduz (i) que o Juízo a quo, sob fundamento de não havia
elementos nos autos suficientes para fixar a data de início da sua incapacidade, fixou-a na data da perícia, qual seja, em 30/01/2021;
(ii) que há vários documentos nos autos comprovando que sua incapacidade se deu antes da DER data de entrada do requerimento;
e (iii) que faz jus à aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões do INSS.

IDADE 58 anos
PROFISSÃO Auxiliar de serviços gerais (conforme declaração no momento da perícia)
DOENÇA(S) Artrose em joelhos

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
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III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).
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Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)
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Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 13/03/2020 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária desde
12/08/2019 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 43), por sua vez, elaborada em 30/01/2021, por médico especialista em Ortopedia e
Traumatologia, concluiu que a autora padece de artrose nos joelhos, patologia que a incapacita parcial e permanentemente para o
exercício de sua declarada atividade de auxiliar de serviços gerais.

Na ocasião, deixou assente o jusperito:

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (as) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

R: SIM, QUALQUER ATIVIDADE QUE NÃO HAJA SOBRECARGA NEM ESFORÇO FISICO EM JOELHOS, SE POSSIVEL.

Pois bem.

Da controvérsia sobre a atividade laborativa da parte autora

A autora, na ocasião da perícia judicial, declarou exercer a atividade de auxiliar de serviços gerais.

Contudo, o INSS aduz que ela é "comerciante proprietária de minimercado".

Conforme se avista nos relatórios das perícias administrativas realizadas em 20/03/2017, em 14/06/2017, em
11/09/2017 e em 04/09/2019, a autora, reiteradamente, declarou-se "comerciante/proprietária de minimercado" (Evento 8, OUT2).

Ademais, nos registros do CNIS da autora, também consta a ocupação de "comerciante atacadista", ao menos desde
01/10/2015 (Evento 8, OUT3).

Insta registrar que, conforme despacho de Evento 73, a autora foi intimada para que apresentasse "cópias de sua CTPS
e/ou qualquer outro documento que comprove sua alegada atividade de auxiliar de serviços gerais".

Porém, em sua petição de Evento 76, limitou-se a apresentar fichas de estabelecimentos comerciais referentes a
cadastros realizados em 01/02/2006 e em 19/11/1994, ou seja, bem anterior ao início de suas contribuições como comerciante,
iniciadas em 2015.

Tampouco as  declarações particulares trazidas aos autos servem como prova material do aduzido trabalho de auxiliar
de serviços gerais, uma vez que equivalem a meros depoimentos reduzidos a termo, cuja eficácia probatória é inferior à da prova
testemunhal, por terem sido confeccionadas unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial.

Por todo  exposto, concluo que o conjunto probatório coligido aos autos não tem o condão de formar o convencimento
desta TR/ES no sentido de demonstrar que autora exerce a atividade de auxiliar de serviços gerais.

Desse modo, merece acolhimento a tese aventada pelo INSS de que a autora é "comerciante proprietária de
minimercado".

Do benefício por incapacidade

O douto médico pericial foi categórico ao afirmar que a autora se encontra apta a exercer atividade sem sobrecarga
articular.

Com isso, entendo que as moléstias ortopédicas que afligem a autora não a incapacitam para o exercício de sua
atividade de proprietária de minimercado, restando óbice que se reconheça seu direito ao benefício por incapacidade desde a DER.

Porém, a autora, após o exame pericial em 30/01/2021, foi submetida a um procedimento cirúrgico em 10/03/2021
(Evento 53, LAUDO2), restando demonstrada sua incapacidade laborativa ao menos desde essa ocasião.

Assim, fixo a data de início da incapacidade (DII) em 10/03/2021.

Cabe mencionar que na DII a autora detinha a qualidade de segurada do INSS, bem como havia cumprido o período
de carência legal, uma vez que contribuiu ao regime previdenciário, sem interrupções, de 09/2010 a 02/2020 (Evento 8, OUT3).

Com efeito, a parte autora faz jus à benesse previdenciária de auxílio-doença desde 10/03/2021.
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Cabe mencionar que § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in terminis, que "sempre que
possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a
duração do benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8° deste artigo, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o
segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei".

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do PU interposto no processo
de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado
para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente,
sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos
segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB
fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica." (Data do julgamento:
19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir deste Acórdão, de modo que haja tempo hábil para que a parte autora
requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

Por fim, não restando demonstrada a incapacidade omniprofissional da parte autora, a improcedência do pedido de
aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recurso e, no mérito, nego provimento ao recurso da parte autora. Dou parcial
provimento ao recurso do INSS para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora
desde 10/03/2021 com fixação da DCB em 30 dias a partir deste Acórdão. Condenação da parte autora em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001616991v15 e do código CRC cf2aa1a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027568-42.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARCUS HENRIQUE PIMENTEL FREIRE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/707.591.939-4 desde 31/8/2020, mantendo o pagamento do
benefício pelo menos até 17/2/2022".

Em suas razões recursais (evento 56), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) trata-se de processo no qual a
autarquia previdenciária foi condenada a conceder benefício por incapacidade desde a data do requerimento administrativo
(31/08/2020), indeferido em razão de não apresentação de documento médico; (ii)  o indeferimento em questão revelou-se correto,
tendo em vista que a parte autora instruiu seu requerimento apenas com um atestado médico datado de 08/05/2019, sem qualquer
referência ao prazo para recuperação; (iii) o autor pleiteou um benefício em 08/2020 com um atestado de 05/2019 que não
determinava prazo de afastamento, o que, por óbvio, levou ao indeferimento; (iv) a despeito de não existir nos autos qualquer
documento que comprove a incapacidade à época do requerimento, tem-se que a própria conclusão do perito do juízo contraria essa
hipótese; (v) a perícia judicial fora realizada em 08/2021 e, como se verifica da análise do perito, a partir do exame clínico da parte
autora não foi possível atestar incapacidade laborativa ao tempo do requerimento administrativo (1 ano antes); (vi) a sentença, por
sua vez, determinou a concessão de benefício desde o requerimento, desconsiderando a perícia judicial, baseando-se
exclusivamente em um único atestado médico produzido em 08/05/2019; (vii) a simples existência de um atestado médico,
produzido 1 ano e 3 meses antes do requerimento, não pode, por si só, autorizar a retroação da DII, se considerarmos que o próprio
perito do Juízo propõe reavaliação em médio espaço de tempo (6 meses), o que enfatiza a natureza temporária e cíclica da
doença e desautoriza qualquer presunção de incapacitação por todo o período; (viii) eventuais laudos dos médicos que acompanham
a parte, cuja ótica é pura e simplesmente da otimização do tratamento de seu paciente, não se prestam a afastar as conclusões dos
peritos do INSS e Juízo, isso porque os referidos profissionais médicos, dentro de sua autonomia, não possuem qualquer
compromisso em sopesar a repercussão de eventual limitação física/psíquica, frente à dinâmica e às condições de trabalho do seu
assistido, diferentemente do profissional investido na função de perito; e (ix) deve ser dado provimento ao presente recurso
inominado, reformando a sentença nos termos da argumentação para reconhecer a DII fixada pelo período judicial, julgando
improcedente o pedido por perda da qualidade de segurado.

O autor, em suas razões de evento 58, alega, em resumo, que (i) padece de doença psiquiátrica desde 30/11/2017,
conforme declaração médica juntada aos autos no evento 1, sendo diagnosticado com transtorno de humor, episódio depressivo
grave sem sintomas psicóticos, que o tornou incapaz para o labor, especialmente no que tange a sua profissão de motorista de
caminhão, conforme laudos médicos, também juntados com a exordial de evento 1; (ii) dentro desse quadro de enfermidade
psíquica, que ensejou diversas limitações para as atividades cotidianas, inclusive, num quadro de isolamento social, com pânico e
fobia que o impediam de sair de casa ou de ter contato com pessoas, razão pela qual, há pouco tempo, vem conseguindo procurar
orientação jurídica para pleitear os seus direitos; (iii) está doente e, quanto à data em que teve início a enfermidade, pugnou,
inclusive considerando os laudos médicos juntados aos autos no evento 1, como também, o relato de isolamento sofrido, que seja
esclarecido pela perita se, no período anterior a 6 meses,  já estava doente, bem como se se tratava da mesma doença diagnosticada
pela expert,  se a enfermidade da qual padece começa de forma repentina ou se é com o passar do tempo que vai se desenvolvendo
e se agravando; (iv) diante do esclarecimento requerido, questionou, ainda, se a data de início da incapacidade estimada pela perita,
se refere a o início da doença ou apenas do seu diagnóstico; (v) o perito não foi intimado para prestar os esclarecimentos
requeridos; (vi) sempre exerceu a função de motorista de caminhão, conforme CTPS juntada com a inicial de evento n. 1, sendo
impossível exercer a sua única profissão, sendo portador de uma doença que desencadeia transtorno de humor, delírios, insônia,
dentre outros, e exige o uso de medicamentos que podem afetar os seus reflexos, indispensáveis no exercício da profissão, de modo
que se encontra desempregado e não possui condições de retornar ao mercado de trabalho, uma vez que ainda se encontra em
tratamento médico, conforme laudo médico juntado com a exordial; e (vii) deve ser reformada a sentença com  a imediata
concessão do benefício auxílio-doença, desde 30/11/2017, com o pagamento dos retroativos acrescidos de juros e correção
monetária.

Contrarrazões do autor de evento 63.

Sem contrarrazões do INSS

 IDADE  51 anos
PROFISSÃO  motorista
ESCOLARIDADE  ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)  transtorno afetivo bipolar (conclusão da perícia judicial)
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VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:
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1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
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prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do recurso do INSS

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, entendendo que o autor faria jus ao benefício de 31/8/2020 a
17/2/2022, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença desde 30/11/2017 com sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/707.591.939-4, formulado em 31/8/2020, foi indeferido por motivo de não
apresentação ou não conformação dos dados contidos no atestado médico (evento 1, PROCADM8).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno afetivo bipolar (evento 41, quesito 2). Afirmou que o
autor não  possui aptidão para exercer a atividade habitual de motorista (quesitos 5-6). Concluiu que há incapacidade de duração
indefinida (quesito 13).

O INSS não impugnou o laudo pericial (evento 47).

O autor impugnou o laudo pericial (evento 49). Alegou que:
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A lacuna do laudo pericial em relação ao início da incapacidade será oportunamente analisada.

Enquanto não forem esgotadas as alternativas terapêuticas de cura da doença ou de controle dos sintomas incapacitantes, a incapacidade
para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

O autor tem direito ao auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a incapacidade
definitiva para o trabalho. 

A perita examinou o autor em 17/8/2021 (evento 32) e estimou o início da incapacidade para o trabalho há mais de seis meses (quesito 15).
A lacuna do laudo pericial pode ser suprida pelo laudo médico datado de 8/5/2019 (evento 1, LAUDO6). São admissíveis como fonte de
prova complementar os laudos de médico assistente que sejam contemporâneos ao momento do requerimento do benefício e que revelem
dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do requerimento do benefício, em 31/8/2020, o autor estava
incapacitado para o trabalho

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/707.591.939-4 desde o requerimento administrativo,  em 31/8/2020.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017), “sempre que possível, o ato de concessão ou
de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  

A perita avaliou que a incapacidade é de duração indefinida, mas considerou possível superá-la se o autor for submetido a tratamento
adequado, ao menos com medicação estabilizadora de humor, e estimou que o autor fosse novamente avaliado no prazo de seis meses.
Para que o autor tenha tempo de tentar o tratamento sugerido pelo perito, arbitro a DCB em 17/2/2022.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15
dias que antecederem a data de cessação, requerer a prorrogação do benefício por telefone (Central 135) ou na Internet por intermédio do
portal Meu INSS. Se a parte autora não apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/707.591.939-4
desde 31/8/2020, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 17/2/2022. 

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou os elementos dos autos, chegando à conclusão de que a parte autora faria
jus ao pagamento do benefício desde a DER em 31/8/2020 e o INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudessem infirmá-la, devendo ser, assim, mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Do recurso do autor

O autor ajuizou esta ação objetivando a concessão de auxílio-doença desde 30/11/2017, data em que foi acometido
pela doença incapacitante, todavia, consta, na inicial, que o requerimento do benefício ocorreu em 31/8/2020
(evento1/PROCADM8). 

Na forma do art. 49 , inciso II, da Lei n.º 8.213/1991, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data de
entrada do requerimento administrativo - DER, que, no caso concreto, ocorreu em 31/8/2020.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer ambos os  recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação em custas para o INSS
(art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a
orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em favor do
autor ante o deferimento da AJG. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001549224v22 e do código CRC 5894c2f5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031318-52.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOEL DAMM (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pelo autor como pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, para "condenar o INSS a conceder auxílio-doença no período de 11/1/2021 a 13/4/2021".

Em suas razões recursais (evento 50),  o INSS alega, em síntese, que (i) no caso dos autos, conforme se extrai das
conclusões constantes do laudo pericial elaborado pela expert nomeada pelo Juízo, o autor não está e não esteve incapacitado; (ii) o
perito judicial, mesmo após a análise de toda a documentação constante dos autos, entendeu que não seria possível atestar a
existência de incapacidade atual e nem de incapacidade pretérita; (iii) o juiz de 1º grau, porém, baseado em laudos médicos
particulares, concedeu o benefício de auxílio-doença (afirmando a existência de incapacidade temporária) desde a data da citação
até a data da perícia judicial, sem qualquer subsídio técnico.; (iv) sem a existência de incapacidade (e, consequentemente da data do
seu início), sequer é possível aferir a presença dos demais requisitos necessários à concessão do benefício; (v) o julgamento do feito
se deu à revelia do laudo pericial, que foi incisivamente contrário à pretensão da autora; (vi) o juiz não se encontra adstrito à prova
pericial, em razão do princípio da livre convicção (CPC, art. 479),  todavia, é óbvio que, discordando das conclusões trazidas pela
peça técnica, não poderá encampá-las por meio de considerações subjetivas; (vii) reconhecida a necessidade de avaliação pericial
(CPC, art. 464, parágrafo primeiro, inciso I), condicionada a conhecimentos específicos que não estão ao alcance do nobre
magistrado, é um contrassenso permitir que este repudie a prova sem qualquer motivação, por mero instinto caritativo;
(viii)  mesmo a jurisprudência mais atual exige que haja plena motivação para que se desconsidere o laudo, não bastando ao
magistrado tecer subjetivismos voluntaristas, senão avaliar, com precisão, o porquê de a prova que havia requerido reputar-se
equivocada, e quais outras razões técnicas são suficientes para se contrapor às conclusões do laudo, e por quê; (ix) diante da
justificada insatisfatoriedade do laudo encomendado e da inexistência de prova que supra as dúvidas do julgador monocrático,
inevitável, por dever de coerência, que determine a realização de outra perícia, uma vez já reconhecida a necessidade de avaliação
técnica especializada; (x) de outra forma, o livre convencimento deixa de ser motivado, o que importa na faculdade de o juiz
escolher a prova que melhor se adapta ao caso, conforme suas inclinações subjetivas, à revelia da verdade real; (xi) a prova pericial
serve exatamente para que se dirima dúvida objetiva quanto à exposição técnica da quaestio controversa pelas partes, isso porque,
em se cingindo a análise da incapacidade pelo INSS a uma perícia realizada por servidores públicos isentos e notoriamente
especializados, gozam suas conclusões de presunção de legitimidade; (xii) realizada a perícia judicial, no intuito de resolver
convenientemente a quaestio facti, na qual foi extensamente abordado o quadro clínico da parte autora e a amplitude de sua
incapacidade, foi a mesma conclusiva quanto à inexistência de incapacidade; (xiii) acaso  não acatado o pedido anterior, deve ser
reformada a sentença para que a DIB do benefício seja fixada na data da sentença, haja vista a inexistência de subsídio técnico em
data anterior; (xiv) na DII fixada em sentença (2020), o autor não tinha qualidade de segurado e, sobre esse aspecto, a sentença nem
sequer se manifestou; (xv)  considerando a DII dixada em sentença em 2020, deveria o autor comprovar o exercício de atividade
rural em regime de economia familiar entre os anos de 2019 e 2020, o que não se observou no caso dos autos, considerando que, em
perícia judicial, o autor deixou claro que nunca trabalhou; (xvi) salvo as exceções previstas em lei, para que haja a comprovação da
atividade rurícola deverá existir início de prova material; (xvii)  a prova do tempo como segurado especial será realizada na forma
do §§ 2º e 4º do art. 38-B e do art. 106, ambos da Lei 8.213/1991; (xviii) os documentos apresentados não estão no nome do autor;
e (xix) está mais do que provado que o autor não tinha qualidade de segurado à época da DII fixada em sentença, razão pela qual a
sentença deve ser reformada e julgado improcedente o pedido.

O autor, em suas razões de evento 53, alega, em síntese, que (i) apresenta quadro de esquizofrenia indiferenciada, cujo
transtorno se caracteriza por desorganização de pensamentos e ideação delirante, bem como embotamento afetivo, retraimento
social e alogia; (ii) diferente das avaliações realizadas pelos médicos que já o acompanham há tempo, conforme devidamente
comprovado nos autos, a perícia judicial apresentou conclusões incompatíveis com a realidade fática; e (iii) a sentença é
contraditória ao reconhecer a incapacidade para o labor rurícola desde 04/02/2020, mas condena a autarquia previdenciária ao
pagamento do benefício em data diversa, pois é indiscutível o direito de receber do INSS a quantia referente ao período reconhecido
pelo Juízo (04/02/2020 em diante), ao invés do valor referente ao da condenação.

Contrarrazões do autor de evento 58.

Sem contrarrazões do INSS. 

IDADE  38 anos
PROFISSÃO  trabalhador rural 
ESCOLARIDADE  ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)  psicose não orgânica não especificada (conclusão da perícia de evento 21)
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VOTO

O INSS alega que, na DII fixada na perícia, em 2020,  o autor não comprova a qualidade de segurado pela Previdência
Social. 

Pela leitura da inicial, nota-se que o autor se autoqualifica como lavrada e junta documentos que demonstrariam a
qualidade de segurado especial: (i) comprovantes de pagamento à associação datados em 13/1/2017, 23/1/2017 e 31/1/2019
qualificando-o como lavrador; (ii) carteira de sindicato de trabalhadores rurais, emitida em 21/10/2009, demonstrando a admissão
como trabalhador rural/pequeno proprietário; (iii) certidão expedida pela Justiça Eleitoral, em 21/10/2009, qualificando-o como
agricultor; (iv) contrato de comodato, subscrito em 18/12/2013, demonstrando que ele recebeu uma área de 20 ha para o cultivo de
café e de outros produtos pelo prazo de 20 anos; (v) CTPS demonstrando que exerceu apenas um vínculo empregatício urbano de
1/2/2007 a 14/10/2008; (vi) declaração de aptidão ao Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar emitida em 28/102/2020; (vii) cadastro de agricultor familiar subscrito em 10/1/2019; (viii) declaração de atividade rural,
emitida em 2/5/2017, atestando que laborou no Sítio Sabiá de 3/9/1999 a 19/4/2017; (ix) comprovantes de residência demonstrando
morar em zona rural; e (x) prontuários médicos datados em 2019 e 2020 qualificando-o como lavrador.

Em face da alteração legislativa introduzida pela MP nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, que modificou
os arts. 106 e 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, e acrescentou os arts. 38-A e 38-B, a comprovação da atividade do segurado especial
pode ser feita por meio de autodeclaração, corroborada por documentos que se constituam em início de prova material de
atividade rural, ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e
por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento.

No caso, considera-se demonstrado o exercício de atividade rural, havendo início de prova material robusta e
suficiente, sendo dispensável a produção de prova testemunhal.

A autarquia também formula a tese de que a perícia judicial não demonstrou a alegada incapacidade laboral e a
sentença, contraditoriamente, reconheceu o estado clínico incapacitante e concedeu o benefício previdenciário. Eis os fundamentos
da sentença:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença desde o requerimento administrativo com sua
conversão em aposentadoria por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/618.548.357-6, formulado em 11/5/2017, foi indeferido porque a perícia médica
administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO23).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou psicose não orgânica não especificada (evento 21). Informou
que não foi observada sintomatologia incapacitante do ponto de vista psiquiátrico.

O autor alegou que exerce a atividade habitual de lavrador e que possui esquizofrenia (evento 29). Apresentou início de prova material de
atividade rural (evento 1_CONTR9).

Em laudo complementar, a perita ratificou a negativa de confirmação de sintomas incapacitantes no momento da perícia, em 13/04/2021,
mas admitiu a possibilidade de o transtorno mental ter desencadeado incapacidade para o trabalho durante períodos de agudização dos
sintomas atestados nos laudos médicos (evento 31):

1) O autor possui diagnóstico de esquizofrenia? Qual o diagnóstico do autor? 

R: O diagnóstico psiquiátrico, por suas características dinâmicas e potencialmente mutáveis ao longo do tempo, é realizado de forma
eminentemente clínica, através de entrevista psiquiátrica composta por anamnese e exame psíquico. Devemos levar em consideração ainda
o fato de existirem manifestações patológicas (sintomas) que são compartilhados por diversas entidades nosológicas (doenças) e a
ausência de exames complementares, que imprimem ainda maior dificuldade ao diagnóstico, impondo que a avaliação de quadros
complexos seja realizada de forma longitudinal, não sendo possível, muitas vezes, um diagnóstico em avaliação transversal. 

Tais considerações não alteram a conclusão pericial, visto que o fato de ser portador de patologia psicótica (dentre elas a Esquizofrenia)
gera implicações bastante semelhantes entre si, do ponto de vista psiquiátrico forense. Em linhas gerais, a psicose é um transtorno mental
caracterizado por alterações da personalidade e conflito com a realidade, havendo perda ou redução do juízo crítico, e da capacidade de
diferenciar realidade e fantasia, (presença de alterações do conteúdo do pensamento – delírios - frequentemente associados à alterações de
sensopercepção, quais sejam, alucinações) durante seus surtos. Denomina-se não orgânica pelo fato de não ser consequente a uma doença
física. Denomina-se não especificada quando todos os critérios formais necessários para o diagnóstico de uma patologia psicótica
específica (p. ex. Esquizofrenia) não foram encontrados. 

As patologias psicóticas, via de regra, não são passíveis de cura. Entretanto, são passíveis de controle medicamentoso. Com o adequado
controle da patologia, em muitos casos, torna-se possível obter remissão clínica, permitindo a manutenção da capacidade laboral. Os
laudos médicos e relatórios apresentados discorrem acerca de sua situação clínica à época em que foram emitidos. É possível haver
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período(s) pontual(is) de reagudização dos sintomas, gerando necessidade de afastamento laboral por algum período de tempo, maior ou
menor. Porém, tais sintomas são contornáveis com reajustes do esquema psicofarmacológico. O fato de poder a vir necessitar de
afastamento(s) laboral(is) futuro não implica em incapacidade laboral temporária ou definitiva neste momento. 

2) O autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de lavrador atingindo a média de rendimento alcançada, em condições
normais, por outros trabalhadores rurais? 

R: Sim. 

3) Caso existente, a incapacidade é temporária ou definitiva e existe desde quando? 

R: Reiteramos que, no momento, não há incapacidade. 

4) Se a incapacidade for temporária, qual o prazo estimado para recuperação? 

R: Reiteramos que, no momento, não há incapacidade. 

5) Se a incapacidade for definitiva, o autor poderá ser reabilitado para exercer outra atividade? 

R: Reiteramos que, no momento, não há incapacidade.

O autor impugnou o laudo complementar (evento 42). Alegou que:

Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual
o laudo pericial não precisa conter fundamentação detalhada. O laudo pericial complementar (evento 31) suplantou o laconismo do
laudo pericial original (evento 21).

O autor requereu auxílio-doença em 11/5/2017. Laudo médico datado de 19/4/2017 diagnosticou transtorno mental e atestou incapacidade
para o trabalho (evento 1_LAUDO19):

Em contrapartida, a perícia médica administrativa em 30/6/2017 negou constatação de elementos técnicos que justifiquem incapacidade
laborativa, reportou doença mental crônica, sem sinais de descompensação (evento 9_OUT2).

O laudo do médico assistente não tem valor probatório superior ao do laudo da perícia médica administrativa. A divergência entre ambos
deve ser resolvida em perícia judicial. A perita do juízo, porém, não confirmou incapacidade para o trabalho em 2017. Admitiu a
possibilidade de o transtorno mental ter desencadeado incapacidade para o trabalho durante períodos de agudização, mas o
laudo médico datado de 19/4/2017 só atesta a doença crônica e descreve os sintomas a ela normalmente associados, sem reportar dados
que denotem agudização do quadro clínico.
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Não encontrei nos autos laudos médicos informando o quadro clínico em 2018 e 2019, circunstância que reforça a presunção de ausência
de eclosão de surtos naquele período.

No prontuário médico ficou registrado em 26/11/2019 que o pai declarou que o autor estava trabalhando regularmente, mesmo com
dificuldade (evento 1_PRONT22):

Ficou provado, então, que em 2019 a doença mental não provocava incapacidade para o trabalho.

Há laudos médicos atestando manifestação concreta de sintomas incapacitantes entre 4/2/2020 e 9/3/2021 (evento 1, LAUDO16 a
LAUDO19 e evento 29, LAUDO2):
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No entanto, em 5/5/2020 o prontuário médico não registrou sintomas incapacitantes (evento 1_PRONT22):

O laudo médico datado de 9/3/2021 atestando incapacidade definitiva para o trabalho não vincula a perícia judicial. O laudo médico
equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do
perito do juízo. De acordo com o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral,
enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não lhe cabe averiguar a veracidade
dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico e propondo o tratamento
que considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante é verdadeira. 

A perita do juízo admitiu a possibilidade de o transtorno mental ter desencadeado incapacidade para o trabalho durante períodos de
agudização. Ficou provada manifestação concreta de sintomas incapacitantes em 4/2/2020 e no período de 29/9/2020 a 9/3/2021. Na falta
de outro requerimento administrativo após 2017, aplica-se com as devidas adequações a Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça:
“Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente será a data da citação válida”. No presente caso, não ficou provada incapacidade definitiva para o trabalho, de forma que a
partir da data da citação (evento 3) o autor tem direito ao auxílio-doença, e não à aposentadoria por invalidez. Por arbitramento, o direito
ao benefício deve ser reconhecido até 13/4/2021, quando a perita do juízo confirmou ausência de incapacidade para o trabalho.

O autor requereu:

Ocorre que a incapacidade para o trabalho constitui questão dependente de conhecimento técnico, só podendo ser esclarecida em prova
pericial. Indefiro o requerimento com base no art. 443, II, do CPC/2015. 

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-doença no período de 11/1/2021 a 13/4/2021.

(...)

Como se observa, os documentos médicos apresentados pelo autor, subscritos pelo médico que realiza o tratamento
psiquiátrico, demonstram que o autor, no período destacado na sentença, estava impossibilitado de exercer o labor habitual. 

Registre-se que o  STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode
formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

A respeito do recurso do autor, coforme bem destacou a sentença, não há elementos nos autos que corroboram a
alegada incapacidade laborativa além do período destacado. Isso porque a  perita do juízo admitiu a possibilidade de o transtorno
mental ter desencadeado incapacidade para o trabalho durante períodos de agudização e restou provada manifestação concreta de
sintomas incapacitantes em 4/2/2020 e no período de 29/9/2020 a 9/3/2021, sendo que, na ausência de outro requerimento
administrativo após 2017, aplica-se a Súmula 576 do STJ, no sentido de conceder o benefício a  partir da data da citação do INSS
(evento 3).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação em custas para o INSS 
(art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a
orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em favor da
parte autora ante o deferimento da AJG. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001548979v34 e do código CRC 2b965c45. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001454-54.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: VANIA ADRIANA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela tanto parte autora como pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, para "conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em
03/01/2020 e cancelamento (DCB) em 30/04/2020. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC".

Em suas razões recursais (evento 61), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) realizada perícia judicial,
o expert constatou que a parte autora foi diagnosticada com CA de colo do útero em maio de 2019, sendo esta a data do início da
doença (DID); (ii) já a data do início da incapacidade (DII), que não se confunde com a DID, foi fixada pelo perito judicial em de
03/01/2020, tendo a incapacidade persistido até 30/04/2020; (iii) embora a doença de que a parte autora é portadora esteja
relacionada no rol de doenças que isentam a carência para fins de concessão de benefício por incapacidade, não há, neste caso,
direito ao benefício pretendido, tendo em vista que o diagnóstico da doença deu-se anteriormente à data da (re)filiação
ao RGPS, como se percebe dos documentos anexados aos autos; (iv) não obstante isso, a sentença julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 03/01/2020 e
cancelamento (DCB) em 30/04/2020; (v) o histórico laborativo da autora demonstra o exercício de atividade urbana como
costureira, de 1997 a 2017, com intervalos entre os diversos vínculos; (vi) houve reconhecimento do exercício de atividade
rural no período de 23/08/2019 (data do reconhecimento de firma do contrato de parceria apresentado) e 03/01/2020 (data da
cirurgia ginecológica);
(vii) este foi o período requerido administrativamente, conforme cópia da autodeclaraação apresentada ao INSS acostada à inicial;
(viii) após indeferimento do pleito, em razão de a doença ter eclodido em período em que a autora não ostentava qualidade de
segurada, a demandante postula período diverso judicialmente; (ix) assim, especificamente em relação ao período 08/11/2018 a
20/11/2019, não há documento contemporâneo apto a comprovar o efetivo labor campesino, impondo-se o reconhecimento apenas a
partir de 23/08/2019, quando assinado o contrato de parceria; (x)  foi reconhecida a existência de incapacidade laborativa,seja
administrativa, seja judicialmente, tendo o requerimento sido indeferido por ausência de carência; (xi) a parte autora reingressou no
RGPS em 23/08/2019, após, portanto, o surgimento da doença em tela, e a DII, a seu turno, foi fixada em 14/11/2019, quando
necessárias 06 contribuições para fins de carência; e (xii) não obstante haja conclusão pericial no sentido da existência
de incapacidade, o que não se refuta, não há direito ao benefício pretendido, ante o não cumprimento do período de carência, ainda
que se trate de doença para a qual há previsão de isenção de carência.

A autora, em suas razões de evento 62, por sua vez, alega, em resumo, que (i) a autora estava doente e pouco tempo
depois veio a falecer da mesma doença (câncer); (ii)  tal doença não leva a pessoa a óbito de um dia para o outro, mas sim possui
uma evolução; (iii)  conforme consta dos autos, a autora nunca conseguiu retornar ao trabalho; (iv) a perícia foi realizada em 11 de
agosto de 2020 e já no mês 09/2020 a autora já apresentava piora da doença, de forma grave, já sendo encaminhada para nova
cirurgia;  (v) já no evento 32, a mãe da autora relata a situação de fato da autora, para os responsáveis pela cirurgia, o que comprova
a gravidade da situação e a total impossibilidade de trabalho, logo, por todo o exposto, deve ser deferida a concessão do beneficio
até a data do falecimento da autora; e (vi) deve ser recebido o presente recurso inominado para ao final ser julgado totalmente
procedente e reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial por todos os fatos e
fundamentos já expostos, concedendo o benefício almejado até a data do falecimento da autora.

Contrarrazões da parte autora de evento 69.

Sem contrarrazões do INSS. 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
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extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

VANIA ADRIANA LOPES ajuizou esta ação em 5/6/2020 requerendo a concessão de benefício por incapacidade
temporária desde 7/1/2020 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que a autora, em
21/5/2021, veio a óbito em razão de neoplasia maligna do colo de útero (evento 47). Em razão do falecimento da autora, os
herdeiros  ANALICE LOPES PEREIRA e RIAN CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, ambos seus filhos, foram habilitados nos autos
como sucessores/autores. 

A sentença de evento 55 determinou o pagamento de benefício por incapacidade temporária de 3/1/2020 a 30/4/2020,
sob os seguintes fundamentos:

(...)

No leque de benefícios previdenciários previstos pela legislação pátria, existem dois específicos para amparar os segurados que, em
virtude de doença ou acidente (ambos relacionados ou não com o exercício do trabalho), encontrem-se incapazes de desempenhar suas
atividades habituais: o auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

Ambos benefícios encontram fundamento constitucional no art. 201, inc. I, da CF, porém, sua regulamentação, com todas as
particularidades que os definem e os diferenciam, reside na Lei nº 8.213/91. O art. 59 e seguintes cuidam do auxílio-doença e o art. 42 e
subsequentes da aposentadoria por incapacidade permanente.

Sendo prestações previdenciárias destinadas a amparar os segurados acometidos de incapacidade, seus requisitos guardam grandes
semelhanças.

Via de regra, tanto a aposentadoria por incapacidade quanto o auxílio-doença demandam o cumprimento de 03 (três) requisitos:

Qualidade de segurado (filiação);

Carência;

Impossibilidade de prover o próprio sustento em virtude de incapacidade, decorrente de doença ou acidente, sejam relacionados ou não
com o trabalho desempenhado.

É importante mencionar que somente a presença concomitante de todos os requisitos autoriza a outorga de benefício por incapacidade,
ressalvada as hipóteses legais nas quais a carência será dispensada (art. 25, inc. II, da Lei nº 8.213/91).

Os dois primeiros requisitos são absolutamente idênticos em ambos os benefícios. O fator a promover sua distinção reside na intensidade
da incapacidade que acomete o segurado.

A concessão da aposentadoria somente ocorrerá quando a incapacidade detectada impedir, de forma permanente, que o segurado
exerça atividade a lhe garantir o sustento, inexistindo possibilidade de reabilitação para outro trabalho.

Nota-se, portanto, que a incapacidade ensejadora da aposentadoria resulta numa inaptidão laboral total e permanente, sem haver um
prognóstico para recuperação do segurado.

Na hipótese de estar-se diante de incapacidade parcial (havendo possibilidade de reabilitação para outra função) ou temporária, inviável
será a concessão da aposentadoria, sendo caso de outorga do auxílio-doença.
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Desta feita, fica fácil concluir que o auxílio-doença tem um caráter residual, pois, na hipótese da contingência não se amoldar com
perfeição para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, conceder-se-á o auxílio-doença.

Estabelecidas essas premissas conceituais, passo para o exame do mérito desta demanda.

Para a obtenção do benefício previdenciário, a parte autora necessita demonstrar o efetivo exercício de atividade rural em regime de
economia familiar.

Devido à alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei n. 13.846, de 18.6.2019, que introduziu o art. 38-B e
alterou o art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, dentre outros, a comprovação da atividade do segurado especial realizar-se-á por
autodeclaração, ratificada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural e/ou consulta às bases
governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos termos do art. 20 da Instrução Normativa/INSS n. 101/2019,
sendo aplicadas para os benefícios atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de justificação administrativa e as
declarações de testemunhas para corroborar o início de prova material.

De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir que toda e qualquer prova material detenha eficácia
probatória para os demais membros do mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua condição de segurado especial no
período.

A nova sistemática de comprovação do tempo de trabalho rural seria aplicada de maneira ampla a todos os benefícios previdenciários
concedidos aos segurados especiais, respeitados alguns parâmetros:

1. Para a aposentadoria por idade rural: a autodeclaração deverá ser ratificada por ao menos um documento por período correspondente
à metade da carência estabelecida para esse benefício (sete anos e seis meses).

2. Para a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por tempo de contribuição ou certidão de tempo de contribuição (CTC): para
cada período a ser comprovado, dever-se-á apresentar um documento a ratificá-lo. Ressalvado que cada documento será apto a
demonstrar, no máximo, um período de sete anos e seis meses (metade da carência da aposentadoria por idade).

3. Para o salário-maternidade: o documento deve datar de período anterior à data presumida para o início da gravidez, não se admitindo
documento com mais de sete anos e seis meses, a contar daquela data presumida.

4. Para os demais benefícios: o documento deve ser anterior à data da contingência geradora da prestação, não se admitindo documento
com mais de sete anos e seis meses, a contar do momento da contingência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária a exigência de realização de prova oral, sendo
imprescindível apenas o início de prova material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o julgamento somente mediante a corroboração da prova
material em audiência, fato é que essa nunca foi uma exigência legal.

Destarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes administrativas autoriza o reconhecimento do tempo de
serviço rural exclusivamente com base em declaração do segurado ratificada por prova material, dispensando-se a produção de prova
oral.

Uma vez que nestes autos pretende-se o reconhecimento de tempo rural para fins de outorga de benefício por incapacidade, a
documentação útil ao feito refere-se ao momento anterior à incapacidade para o trabalho.

Assim, a parte demandante apresentou autodeclaração (evento 41, DOC2), bem como os seguintes documentos: contrato de parceria
agrícola, firmado em 23/11/2018, na qual a autora figura como parceira outorgada (evento 1, DOC10, fls. 44-45).

A prova material mostra-se suficiente para atestar o efetivo trabalho rural em regime de economia familiar, suprindo não só o requisito da
condição de segurado especial, como também o da carência para a outorga da prestação por incapacidade.

No caso em apreço, a perícia médica judicial (evento 24, DOC1) constatou que a parte autora tinha sido portadora de neoplasia maligna
de colo uterino (C53.9).

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresentou incapacidade total e temporária. Ademais, afirmou que esta teve início em
03/01/2020.

Com relação ao prazo de recuperação, o expert consignou que a autora esteve incapaz entre 03/01/2020 e 30/04/2020, mas, no momento
da perícia, a incapacidade havia cessado.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a
pretensão autoral subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto
do contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

De acordo com o laudo pericial, a autora, no instante da realização da perícia médica, encontrava-se apta para o trabalho.

Sabe-se que o câncer detectado em janeiro de 2020 foi a causa de seu  falecimento em maio do corrente ano.
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Porém, pelos documentos apresentados pelo próprio advogado da demandante (evento 33, DOC2), em novembro de 2020 a autora tornou-
se novamente inapta para o trabalho, devido à sua enfermidade.

Devido ao hiato extenso entre os períodos de incapacidade (de maio a novembro de 2020), cumpre outorgar o benefício do auxílio-doença
somente no período em que a Sra. VANIA ADRIANA LOPES esteve incapaz para o trabalho (de 03/01/2020 a 30/04/2020).

A outorga de benefício relativo ao período a partir de novembro de 2020 demandaria nova pretensão administrativa, pois se trataria de
fato novo, que foge ao objeto desta demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o réu a conceder à parte autora o benefício de auxílio-
doença, com início do benefício (DIB) em 03/01/2020 e cancelamento (DCB) em 30/04/2020. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

O INSS, em suas razões, formula a tese de que a autora, ora falecida, já era portadora de doença incapacitante
(neoplasia) antes mesmo de seu reingresso ao RGPS. 

Conforme o espelho do CNIS de evento 1 (PROCADM10), emitido em 7/1/2020, a autora manteve vínculos
empregatícios até 28/9/2013, recebeu benefício de 18/1/2017 a 3/3/2017 e depois participou do RGPS como contribuinte individual
de 5/2017 a 7/2017. Na inicial, a autora alegou que exerceria a atividade de trabalhadora rural  desde 8/11/2018, conforme contrato
de parceria agrícola firmado nessa data (reconhecimento de firma em 23/8/2019). Consta, também na inicial, laudo histopatológico,
datado em 20/11/2019, demonstrando que, nessa data, houve o diagnóstico de carcinoma invasor (neoplasia do colo uterino). 

A perícia judicial de evento 24, realizada em 11/8/2020, atestou que a autora foi portadora de neoplasia maligna de
colo uterino, diagnosticada em 2019, sendo tratada, e não estava, naquele momento, incapacitada para o labor, salientando que
haveria incapacidade pretérita de 3/1/2020 a 30/4/2020. E, com base nessa informação, a sentença concedeu o benefício nesse
período (ocorre que a DER ocorreu em 7/1/2020, conforme documento de evento1/PROCADM11).

Como se observa, a autora, quando teve o diagnóstico da doença incapacitante em 20/11/2019, já estava exercendo a
atividade agrícola de subsistência, conforme o contrato de parceria agrícola apresentado, o qual inclusive demonstra que a firma foi
reconhecida em cartório em 23/8/2019. 

O art. 26, II, da Lei 8.213/1991 dispõe que independe de carência "auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos
casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que,
após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da
Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação,
deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado".

A lista das doenças que dispensam o período de carência encontra-se regulamentada no art. 147, II, anexo XLV, da
Instrução Normativa 77/2015 do INSS. São elas: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave;
estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Síndrome da Imunodeficiência Adquirida –AIDS; contaminação por
radiação com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia grave.

Assim, considerando que a autora, em 23/8/2019 estava vinculada ao sistema previdenciário como segurada especial e
que, em 20/11/2019, foi diagnosticada com neplasia maligna, pode-se afirmar que ela faz jus à isenção de carência do benefício por
incapacidade. 

Nesses termos, deve ser julgado improcedente a pretensão recursal do INSS, porém a DIB deve ser fixada em
7/1/2020, eis que foi nessa data que ocorreu o requerimento administrativo.

A respeito do recurso da parte autora, é possível concluir que a autora, na data da perícia em 11/8/2020, não estava
capacitada para retornar ao labor habitual, pois, além de  ela ter falecido em 21/5/2021 em razão da doença diagnosticada em 2019,
consta, na inicial, laudo médico datado em 6/11/2020 atestando que, à época, deveria afastar-se do trabalho por tempo
determinado. 

 Por essas razões, faz a parte autora jus ao pagamento do benefício de 7/1/2020 a 21/5/2021.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao recurso da parte autora para conceder
benefício por incapacidade temporária de 7/1/2020 a 21/5/2021, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios,
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arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001584370v33 e do código CRC 72d23a12.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007410-29.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: LUCINDA SCHREIBER (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pelo INSS, como pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a pagar os proventos do auxílio-doença NB 31/633.006.364-1 retroativos ao
período de 25/11/2020 a 16/2/2021".

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte autora alega, em síntese,  que os fatos informados na inicial, juntamente
com os laudos e atestados médicos acostado aos autos, comprovam que se encontra permanentemente incapacitada para exercer
suas atividades laborais devendo ser concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões do INSS.

Por seu turno, o INSS, em seu recurso de Evento 42, alega (i) que a autora não tinha qualidade de segurada na data de
início da incapacidade; (ii) que o médico nomeado atestou a atual capacidade laborativa da autora, bem como incapacidade
pretérita, por período de 90 dias contados a partir do acidente ocorrido em 16/11/2020; (iii) que a autora esteve vinculada como
segurada facultativa de baixa renda até 10/2019, quando interrompeu o recolhimento de contribuições previdenciárias. Assim, seu
período de graça terminou em 15/06/2020 (duração de 6 meses para segurados facultativos). Depois disso, a autora perdeu a
qualidade de segurada e, portanto, não estava vinculada ao RGPS em 16/11/2020, quando se acidentou; e (iv) que todos
recolhimentos relativos às competências de 11/2019 a 12/2020 foram recolhidos em atraso, após o início da incapacidade.

Contrarrazões da parte autora (Evento 45).

IDADE 55 anos.
PROFISSÃO Lavradora.
DOENÇA(S) Fratura de mão direita consolidada.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;
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IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).
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A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 23/03/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 25/11/2020 e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. 
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A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 14/06/2021, por médico especialista em Ortopedia, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de fratura de mão direita consolidada, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Contudo, o douto médico foi categórico a afirmar que a autora "esteve incapacitada por período de 90 dias á partir
de novembro de 2020".

Pois bem.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial, somente  no período atestado.

Ademais, do conjunto probatório coligido aos autos, destaca-se a ausência de elementos que formem o convencimento
desta TR/ES no sentido de demonstrar a persistência da incapacidade laborativa da parte autora, além da data apurada pelo perito
judicial, não merecendo acolhimento a tese aventada pela autora em seu recurso.

No tocante ao recurso do INSS, a Autarquia Previdenciária aduz que a autora não detinha a qualidade de segurada do
INSS em 11/2020, data de início de sua incapacidade (DII). Assim, passo a análise da controvérsia.

A autora, em 09/2015, passou a contribuir ao RGPS enquanto segurada facultativa, tendo efetuado os recolhimentos
previdenciários regularmente até 22/07/2019, quando pagou a contribuição da competência 05/2019.

Transcorrido um tempo sem contribuições, a autora manteve sua qualidade de segurada até 15/01/2020, uma vez que a
Lei 8.213/1991 estabelece, em seu Art. 15:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

[...]

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

[...]

Posteriormente, promoveu, dentre outros, o pagamento das seguintes contribuições previdenciárias: 

Data do pagamento Competência Observação
19/10/2020 de 06/2019 a 10/2019 Pagamento em atraso
24/11/2020 de 11/2019 a 10/2020 Pagamento em atraso
21/01/2021 11/2020 Pagamento em atraso

Assim, desde 19/10/2020 a parte autora reingressou ao Sistema Previdenciário, comprovando que em 11/2020 (DII)
ela detinha a qualidade de segurada do INSS.

Insta registrar que, tendo em vista que a incapacidade da parte autora foi decorrente de acidente (queda com fratura de
mão direita, 5º dedo), não há que se exigir o cumprimento do período de carência legal, conforme disposto no Art. 26 da Lei de
Benefícios.

Desse modo, a parte autora faz jus à concessão da benesse deferida na Sentença.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Condenação da parte autora em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de
justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Sem condenação do INSS em custas (art.
4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001565089v12 e do código CRC ad91e24f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003367-49.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: EDITH FERREIRA LEONIDIO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela autora como pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, para "condenar o INSS a pagar os proventos do auxílio-doença NB 31/609.438.135-5 retroativos ao período
desde a cessação, em 11/4/2015, a 30/6/2016, observada a prescrição dos proventos anteriores a 11/2/2016".

Em suas razões recursais (evento 42),  a autora alega, em síntese, que (i) na perícia realizada pelo perito, este apurou
que existia uma incapacidade até 04/2016; (ii) o INSS suspendeu o beneficio em 11/04/2015, ou seja,  12 meses antes da data fixada
na perícia; (iii) logo seria coerente que o Juízo deferisse a concessão do auxílio-doença pelo menos no período apurado pelo
perito, no entanto, o Juízo julgou parte do período prescrito, o que lhe é extremamente prejudicial;  (iv) não gozou do auxílio-
doença, uma vez que comprovadamente estava incapacitada, por um ato ilícito cometido pelo INSS, logo não há que se falar em
prazo prescricional; e (v)  deve ser o INSS compelido a pagar todo período apurado pelo perito.

O INSS, em suas razões de evento 47, alega, em resumo, que (i) a autora recebeu auxílio-doença no período
de 10/02/2015 a 11/04/2015, o qual foi cessado porque a perícia médica do INSS constatou a recuperação da capacidade laborativa;
(ii) após a cessação do aludido auxílio-doença, a parte autora fez um único requerimento administrativo em 09/06/2015, o qual foi
indeferido porque a perícia médica federal confirmou a inexistência da incapacidade laborativa na época; (iii) também foi a
conclusão alcançada pelo perito judicial, conforme se vê do laudo médico pericial; (iv) apesar do laudo pericial, afastando a
existência de incapacidade atual para o desempenho das atividades habitualmente exercidas, bem como definindo o período de
incapacidade entre 04/2016 a 06/2016, o magistrado julgou procedente em parte o pedido e determinou o pagamento do auxílio-
doença desde a cessação em 11/04/2015 até 30/06/2016, respeitada a prescrição quinquenal; (v) com efeito, o magistrado não está
adstrito ao laudo pericial; (vi) entretanto, para que possa afastar as conclusões alcançadas pelo perito judicial, deverá demonstrar
em que ponto o expert falhou, bem como demonstrar que a conclusão pericial deverá ser substituída por robusto conjunto
probatório em sentido contrário; (vii) não cabe substituir o laudo pericial confeccionado por auxiliar de confiança do juízo por
laudos particulares; (viii) não se pode descurar que, in casu, está-se questionando ato administrativo que havia indeferido a
concessão do auxílio-doença, o qual, como todo ato administrativo, goza de presunção de legalidade e legitimidade, somente
podendo ser desconsiderado mediante robusta prova em seu desfavor, o que, conforme visto, não é o caso; (ix) no caso da autora, a
patologia foi resolvida através de tratamento médico adequado, tendo cessado a incapacidade laborativa; (x) quanto ao período de
incapacidade constatado pelo perito judicial (04/2016 a 06/2016), não houve requerimento administrativo na época, não sendo
devido o pagamento do auxílio-doença em tal período; e (xi) mostra-se, portanto, incorreto a conclusão do magistrado, eis que ficou
comprovado, através da competente prova pericial,  que  não há incapacidade para o desempenho do trabalho habitualmente
exercido por ocasião da cessação do auxílio-doença.

Contrarrazões de evento 50.

IDADE  66 anos
PROFISSÃO  auxiliar de serviços gerais
ESCOLARIDADE  não alfabetizada
DOENÇA(S)  DISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR E CERVICAL (conclusão da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
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doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
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extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora  ajuizou esta ação em 11/2/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 25/11/2014 a 31/12/2014 e 10/2/2015 a
11/4/2015 (evento 6).

A sentença julgou procedente a pretensão inicial para condenar o INSS a pagar os proventos do auxílio-doença NB
31/609.438.135-5 retroativos ao período desde a cessação, em 11/4/2015, a 30/6/2016, observada a prescrição dos proventos
anteriores a 11/2/2016, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Na petição inicial, a autora alegou que "deu entrada no beneficio Previdenciário, após ser diagnosticada como portadora de dores na
coluna, ombros e joelhos, o que impossibilitou a Autora de trabalhar e manter seu sustento, mas mesmo assim a Requerente teve seu
beneficio negado, pois o médico alegou que esta já tinha restabelecido sua capacidade de trabalho e no dia 11/04/2015, teve seu beneficio
suspenso, alegando que esta recuperou sua capacidade de trabalho".

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/609.438.135-5 no período de 10/2/2015 a 11/4/2015 (evento 6, OUT2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou alterações degenerativas incipientes (quesito 3, evento 16). Afirmou
que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho.

A autora não impugnou o laudo pericial (evento  22). Alegou que:

Em laudo complementar, o perito respondeu (evento 29):

1) Qual o diagnóstico da autora?

R: Discopatia degenerativa lombar e cervical
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2) A autora possui incapacidade atual para o trabalho?

Não. Houve incapacidade temporária pretérita.

3) Em caso negativo, qual o período em que a autora esteve incapacitada para o trabalho?

R: 04.2016, durou até 2 meses.

A autora reiterou os termos da petição do evento 22 (evento 34).

O INSS alegou que "Em primeiro lugar, vem dizer que está ciente dos esclarecimentos do laudo pericial, tendo o perito judicial confirmado
a inexistência de incapacidade atual. Quanto ao período pretérito de incapacidade (04/2016 a 06/2016), não houve requerimento
administrativo na época. Com isso, aproveita a oportunidade para reiterar os termos da contestação, razão pela qual requer sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais" (evento 36).

O perito confirmou dois meses de incapacidade para o trabalho a partir de abril/2016.  

A autora não formulou outro requerimento administrativo de auxílio-doença ulterior àquela data de início da incapacidade. Não obstante,
na pendência de demanda judicial que objetiva a concessão de auxílio-doença, o autor não precisa, até a conclusão do julgamento do
processo judicial, formular novos requerimentos administrativos de auxílio-doença. Enquanto persiste o litígio judicial, qualquer fato novo
pode ser analisado no julgamento, a despeito de novo requerimento administrativo. Por isso, desde que preservada a qualidade de
segurado, é admissível reconhecer direito ao benefício com DIB posterior à data do último requerimento administrativo e intercorrente à
demanda judicial (a ação foi ajuizada em 11/2/2021).

O perito examinou a autora em 17/5/2021 (evento 9) e estimou que a autora esteve incapacitada para o trabalho pelo período de dois
meses, a partir de abril/2016, data dos exames de ressonância magnética da coluna cervical e lombar (quesitos 10-11).

O exame de ressonância magnética da coluna cervical datado de 13/4/2016 sugeriu a seguinte impressão diagnóstica (evento 1, LAUDO6):

O exame de ressonância magnética da coluna lombar datado de 13/4/2016 sugeriu a seguinte impressão diagnóstica (evento 1, LAUDO6):

Não é a partir do momento da realização do exame de imagem que o paciente examinado desenvolve a doença. Os exames de imagem
apenas revelaram uma doença que já existia anteriormente e cujos sintomas prévios motivaram a realização do exame. A condição clínica
revelada nas ressonâncias magnéticas, considerada pelo perito, preexistia à data do exame. Presume-se, assim, que na data do
cancelamento do benefício, em 11/4/2015, a autora continuava incapacitada para o trabalho.

A lacuna do laudo pericial também pode ser suprida pelos laudos médicos datados de 19/4/2015 e 3/6/2015 (evento 1, LAUDO6). São
admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente que sejam contemporâneos ao momento do cancelamento do
benefício e que revelem dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do cancelamento do benefício, em
11/4/2015, a autora continuava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/609.438.135-5 desde a cessação, em 11/4/2015.  Não tem direito a
aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito estimou a recuperação da autora em junho/2016. A autora não exibiu laudo médico posterior à estimativa do perito.

A autora não exibiu laudo médico posterior ao exame pericial comprovando a persistência da incapacidade para o trabalho.

A autora teria direito aos proventos do auxílio-doença NB 31/609.438.135-5 retroativos ao período desde a cessação, em 11/4/2015, a
30/6/2016.

No entanto, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações
vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91). A
interrupção do prazo de prescrição retroage até a data do ajuizamento da ação (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por isso, estão prescritas as
prestações que deveriam ter sido pagas até cinco anos antes do ajuizamento da ação. A ação foi ajuizada em 11/2/2021. A pretensão aos
proventos anteriores a 11/2/2016 foi atingida pela prescrição. Na prática, a autora tem direito aos proventos de auxílio-doença retroativos
ao período de 12/2/2016 a 30/6/2016.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar os proventos do auxílio-doença NB 31/609.438.135-5
retroativos ao período desde a cessação, em 11/4/2015, a 30/6/2016, observada a prescrição dos proventos anteriores a 11/2/2016.
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(...)

Com efeito, pela leitura da perícia judicial (evento 16),  elaborada em 17/5/2021 por médico especialista em
ortopedia, nota-se que concluiu que o(a) autor(a), por ser portador(a) de alterações degenerativas incipientes, não estava
incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) as alterações degerativas incipientes não determinam incapacidade ao labor habitual;
(ii) houve incapacidade pretérita, em 4/2016, que perdurou por 2 meses; e (iii) ao exame físico, ela apresentou-se sem contratura
muscular paravertebral em coluna lombar, com musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar
livre, sem restrições, membros inferiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5 (vence a gravidade e
resistência) em ambos membros inferiores, reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente, com
sensibilidade de membros inferiores mantida, com teste de Lasègue negativo.

Em laudo complementar de evento 29, o perito afirmou que a autora estaria acometida de DISCOPATIA
DEGENERATIVA LOMBAR E CERVICAL, porém não possui incapacidade atual para o labor (somente incapacidade pretérita,
por 2 meses, a partir de 4/2016). 

Como se observa, a perícia judicial não constatou incapacidade laborativa atual, afirmando que o estado incapacitante
esteve manifestado de 1/4/2016 a 30/6/2016.

A sentença entendeu que a autora faria jus ao pagamento de auxílio-doença desde a sua cessação em 11/4/2015, pois
os laudos médicos  datados de 19/4/2015 e 3/6/2015 demonstram o mesmo estado clínico manifestado em 4/2016.

De fato, o exame pericial não se esgota no exame clínico sobre a situação “presente” do segurado, devendo ser
apreciada a história clínica e ocupacional pregressa. Segundo a TNU, "há presunção do estado incapacitante desde a data do
cancelamento quando a incapacidade atual decorre da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se
pretende restabelecer e não há retorno ao trabalho após à data de cessação do benefício" (TNU, PEDILEF 201071650012766, DJ
26/10/2012). 

A respeito do recurso da parte autora, a prescrição dos benefícios previdenciários de trato sucessivo não atinge o
fundo de direito, porquanto o direito a seu pagamento não se esgota numa única prestação, mas renova-se mês a mês, enquanto se
der a continuidade do pagamento das prestações. Daí aplicar-se a prescrição apenas às parcelas devidas e não requeridas no
quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação. 

Nesses termos, deve ser mantida sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Custas de lei. Condeno os recorrentes
vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa
a exigibilidade em favor da parte autora ante o deferimento da AJG. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001547059v46 e do código CRC 042cb9fd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000321-46.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADEBALDO SOUZA PESTANA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (Evento 36), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o laudo pericial contraria toda a
documentação médica juntada nos autos; (ii) a perícia judicial foi feita por médico não especialista, que não soube avaliar o quadro
de saúde do recorrente de maneira correta e pormenorizada; (iii) o laudo pericial sequer atendeu aos quesitos juntados pela parte
autora; (iv) faz necessário ainda a perícia realizada por médico especialista, uma vez que, o laudo apresentado pelo perito oficial
nomeada diverge completamente de todos os demais laudos e atestados apresentados pela apelante; (v) o recorrente não pode
retornar ao trabalho, (vi) todos os laudos médicos são categóricos ao afirmar que o recorrente, não possui condições de realizar as
atividades laborativas habituais, por período indeterminado, em razão de difícil controle das debilidades, em especial por se tratar
de trauma craniano.

Sem Contrarrazões.

 IDADE 27 anos
PROFISSÃO Motorista
ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Completo
DOENÇA(S) Crises convulsivas (R56), déficit cognitivo (F06)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
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97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 09/02/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 11/08/2019 a 11/12/2020 (evento 8).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
31/08/2019 Laudo médico subscrito por clínico geral atestando que paciente com diminuição da cognição

em uso de traqueo, passou por acidente de moto ficando 2 semanas na UTI. 
Submetido a craniotomia descompressiva sequelas de tce. 
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Laudo médico subscrito por clínico geral atestando que paciente possui episódio de crise
convulsiva. Eplepsia

31/07/2019 Laudo médico subscrito por médica radiologista atestando tomografia computadorizada de
crânio.

09/08/2019 Laudo médico subscrito por médica radiologista atestando tomografia computadorizada de
crânio subscrito por médica radiologista aquisição helicoidal, sem a injeção de contraste

23/08/2019 Laudo médico subscrito por médico do trabalho atestando sinais de manipulação cirurgica com
craniectomia temporo parietal á direita. Áreas hipodensas de edema/encefaloalácia por necrose
de liquefação na região fronto temporo parietal á direita. 

29/07/2019 Tomografia computadorizada de crânio subscrito por médica radiologista realizado através de
técnica multislice, com cortex axiais, sem a adminsitração endovenosa do meio de contraste
iodado não iônico

07/12/2020 
 
 
 
 
05/08/2019 
 
 
 
02/08/2020 
 
 
 
 
24/008/2020 
 
 
 
 
 
 
07/10/2019 
 
 

Laudo médico subscrito por médico radiologista atestando sinusopatia maxilar esquerda e
extensa sinusopatia fronto-maxilo-etmoidal á direita.  Extensa sequela de componente
traumático e possivelmente componente cirúrgico associado ao longo  compartimento
supratentorial, promovendo efeito atrófico, conforme promenorizado no relatório. 
 
Laudo médico subscrito por clínico geral atestando que paciente encontra-se internado em nosso
hospital e no momento, em nossa UTI desde o dia 09/07/2019. 
 
 
Laudo médico subscrito por médico reumatologista atestando que  paciente internado no
Hospital São Marcos no dia 31/07/2020 com quadro de crise convulsiva, história de epilepsia.
Recebe alta hoje, sem intercorrências na internação. Encaminho ao neurologista.
 
 
Laudo médico subscrito por médico da saúde mental atestando que paciente é portador de
transtorno mental não especificado, caudado por lesão e destruição cerebral devido a TCE e
craniotomia. Encontra-se incapaz para exercer funções laborativas e prover seu próprio
sustento.  Salvo melhor critério e decisões pericial sua incapacidade é definitiva CID F06.9-
G40.4. 
 
 
Laudo médico subscrito por médico neurologista da saúde mental atestando que necessita de
cranioplastia.  
 
 

A perícia judicial evento 20, por sua vez, elaborada em 30/07/2021, por médico especialista em medicina do trabalho,
concluiu que o autor era portador de crises convulsivas e déficit cognitivo (F06) e estava incapacitado para o trabalho habitual.

No exame físico pericial, destacou o perito que "o periciando comparece ao exame médico pericial, com
acompanhante, mostrando-se lúcido e algo desorientado no tempo e no espaço, apresenta capacidade de julgamento,
interpretação e raciocínio diminuídos para o nível de escolaridade e idade, possui aparência e cuidados pessoais/higiene
normais, encontra-se em bom estado geral, possui 1,82 m e pesa 106 kg, normocorado, normohidratado, anictérico, acianótico,
possui ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros e pressão arterial: 130 x 70 mmHg, aparelho
respiratório: eupnéico, tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios,
ausência de atitude antálgica, marcha atípica, amplitude normal dos movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos, coluna
vertebral, quadril e joelhos, possui membros superiores e inferiores com motricidade e força preservadas; musculatura eutônica,
calosidade normal das mãos, presença de cicatriz e depressão em região parietal direita, ausência de edema em membros e/ou
articulações e porta laudos médicos que citam crises convulsivas, déficit cognitivo pós trauma craniano".

No mais, consignou que (i) o histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos
médicos anexados, permitem diagnosticar que o periciando apresenta crises convulsivas e déficit cognitivo pós trauma craniano,
(ii) o periciado se queixa de perda da memória e convulsão, (iii) tratam-se de doenças causadas por trauma, (iv) existe incapacidade
parcial e permanente, (v) a data provável da incapacidade é agosto de 2019, (vi) o periciando pode ser reabilitado e exercer
outras atividades profissionais como embalador, vigia, porteiro, cozinheiro.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que está comprovada a incapacidade definitiva da parte autora para sua
atividade habitual e a possibilidade de reabilitação do autor para outra função.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da
TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por
invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial
e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.
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O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença desde a cessação indevida,
devendo ela ser encaminhada ao processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do
processo, estando o resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo a concessão de auxílio-
doença conforme comando sentencial, e determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a
modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral,
sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001488314v57 e do código CRC bc81ad29.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000687-85.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA JOSE DE SANTANA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para "condenar
o réu a conceder auxílio-doença à parte autora a partir do requerimento administrativo em 21/10/2019 Evento 1,
INDEFERIMENTO13), mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de reabilitação [...]".

Em suas razões recursais (Evento 39), a parte recorrente alega, em síntese, (i) que a sentença impugnada merece
reforma, eis que contraria o entendimento exarado pela TNU no julgamento do Tema 177, no qual restou definido que a decisão
judicial somente poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional; (ii) que a sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio por
incapacidade temporária e fixou a data de início do benefício em 21/10/2019, contudo essa é a data do requerimento administrativo
NB 630.026.638-2, que foi indeferido em razão do não comparecimento para realização do exame médico-pericial, ou seja, por
culpa da própria recorrida, como mostra o documento juntado com a inicial (Evento 1, INDEFERIMENTO 13); e (iv) que o
benefício seja concedido desde 03/02/2020, data do requerimento NB 6312335201.

Contrarrazões de Evento 45.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
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§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Pois bem.

Da reabilitação profissional

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável
a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa
da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.
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O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença, devendo ela ser encaminhada ao
processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do processo, estando o resultado dependente do
desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Da data de início do benefício

A parte autora, em virtude de injúrias decorrentes de um acidente de moto, esteve em gozo do auxílio-doença
NB 6278828620 de 27/04/2019 a 15/08/2019, benefício esse que ela pretende ver restabelecido.

A Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial, concedendo o benefício por incapacidade a partir de 21/10/2019,
sob a seguinte fundamentação:

[...]

Considerando que não houve apresentação de prorrogação do benefício cessado em 15/08/2019, somente há como conceder o auxílio
doença na data do novo requerimento administrativo, em 21/10/2019 Evento 1, INDEFERIMENTO13).

[...]

O INSS, em seu recurso, aduz que o benefício por incapacidade NB 630.026.638-2 requerido em 21/10/2019 foi
indeferido, pois a autora não compareceu para realização do exame médico-pericial, tendo requerido que o auxílio-doença seja
concedido a partir de 03/02/2020, data do requerimento NB 6312335201.

Com efeito, merece acolhimento a tese aventada pelo INSS.

Isso porque na "comunicação da decisão" referente ao requerimento do benefício 630.026.638-2 (Evento 1,
INDEFERIMENTO13) extrai-se:

[...]

Em atenção ao requerimento de Auxílio-Doença, efetuado em 21/10/2019, a Previdência Social comunica que não foi reconhecido o direito
ao benefício, em razão do não comparecimento para realização do exame médico-pericial.

[...]

Contudo, a recorrida, em 03/02/2020, solicitou administrativamente novo benefício por incapacidade, o qual foi
negado pelo INSS "tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual" (Evento 1, INDEFERIMENTO14).

Desse modo, reformo a Sentença e determino a concessão do auxílio-doença à parte autora desde 03/02/2020.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinado (i) a concessão
do auxílio-doença à parte autora desde 03/02/2020, e (ii) o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a
modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral,
sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001598000v7 e do código CRC 901df46d. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:44 

5000687-85.2021.4.02.5003 500001598000 .V7 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 334



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 437/505

RECURSO CÍVEL Nº 5000318-88.2021.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLENILTON GAMA CORREIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 35),  alega, em síntese, que (i) teve a perda de visão do olho esquerdo decorrente de
um acidente de trabalho, além disso possui a visão do olho direito prejudicada; (ii) em razão de sua profissão ser operador de
motosserra, não poderia laborar  em uma atividade tão perigosa com apenas a visão de um olho (sendo essa visão reduzida); (iii) o
INSS reconheceu a incapacidade temporária, concedendo o benefício do auxílio-doença, porém não houve melhora de sua
capacidade para retorno às atividades diárias; (iv) a inicial está munida de laudos médicos que contestavam a afirmação do perito de
que "a perda de visão era anterior ao acidente"; (v) o médico perito responsável pelos exames não era um especialista em
oftalmologia; (vi) em razão da idade avançada, a reinserção no mercado de trabalho, ainda que em outra atividade, é dificil.

Não foram protocoladas contrarrazões pela parte ré.

 IDADE 44 anos
PROFISSÃO Operador de motosserra (declarado na inicial) 
ESCOLARIDADE Ensino Fundamental incompleto
DOENÇA(S) Deslocamento de retina em olho esquerdo

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).
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A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 05/02/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 23/08/2018 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 06/01/2014 a 22/08/2018 (evento 16).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):
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DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
28/11/2018 Laudo médico subscrito por médico com o seguinte teor: " Atesto para os devidos fins que o Sr.

Clenilton Gama Correia, 40 anos, com histórico de trauma na região da visão do olho esquerdo.
US ocular apresenta imagem compatível com deslocamento tota de retina com aderência no eixo
óptico, sem mobilidade  (CID H33.5)". 

05/07/2018 Laudo médico subscrito por médico com o seguinte teor:" Declaro para fins que o Sr. Clenilton
Gama Correia, 40 anos, com história de trauma na região frontal. Há 06 anos atrás com perda
total da visão do olho esquerdo, imagens compatíveis com deslocamento total de retina com
aderência no eixo óptico. (CID - H33.5)".

14/11/2012 Laudo médico subscrito por médico com o seguinte teor: "Durante o exame, observei a presença
de imagem compatível com o deslocamento da retina com aderência no disco óptico, sem
mobilidade e com importante espessamento sugerindo quadro muito antigo no olho esquerdo".

A perícia judicial (evento 19), por sua vez, elaborada em 30/04/2021, por médico especialista em medicina do
trabalho e psiquiatria, concluiu que o autor, embora fosse portador de descolamento de retina no olho esquerdo (CID H33), não
estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que: (i) o autor possui diagnóstico em exame complementar de descolamento de retina em olho
esquerdo (H33); (ii) a causa provavel é degenerativa; (iii) a doença não decorre do trabalho exercido nem de acidente de trabalho;
(iv) não é possível caracterizar a incapacidade; (v) não há elementos técnicos que indiquem que houve incapacidade no dia
28/08/2018 (dia posterior ao cancelamento do benefício), também não existem elementos que indiquem incapacidade até o dia da
perícia; (vi) os resultados foram analisados com base nos  exames,  laudos e relatórios médicos do autor, bem como nos quesitos do
juízo e exame físico do perito; (vii) o autor se queixa de dores de cabeça e dificuldades para enxergar, porém se apresenta em bom
estado geral, sem alterações no padrão de marcha, orientação auto e alopsiquica preservada, consciência preservada;  (viii)
apresenta opacidade de pupila esquerda, olho direito com ectoscopia normal, pupilas fotorreagentes, motilidade ocular bilateral
preservada, atitude não condizente com o quadro clínico, visto que durante toda a perícia pediu para ser auxiliado para entrar na
sala, informando que não enxerga quase nada com os dois olhos, permanecendo de óculos escuros durante todo o período; (ix) 
possui juízo crítico e  realidade preservada.

Intimado a respeito do laudo pericial, apresentou a petição de evento 28 aduzindo que: (i) sofreu trauma ocular com
deslocamento total da retina do olho esquerdo em 2012; (ii) desde o ocorrido passou a realizar diversos exames, tais
como: ecobiometria, ultra-sonografia ocular, ecografia, inclusive demonstrando a necessidade de cirurgia devido ao deslocamento
da retina; (iii) o perito concordou que houve o deslocamento da retina do olho esquerdo, apresentando aderência na via óptica; (iv)
durante 06 anos do evento ocorrido, não houve melhor do quadro clínico; (v) atualmente utiliza somente a visão do olho direito
(que também é prejudicada) causando assim fortes dores e incômodos; (vi) está impossibilitado de retornar ao labor em razão das
fortes dores e de sua última atividade profissional ser operador de motosserra; (vii) o perito não é especialista na área, dessa forma o
laudo fica comprometido; (viii) deve ser realizada nova perícia por um médico especialista em oftalmologia.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial.

Como se observa, tanto pelos documentos médicos apresentados na inicial como pela perícia judicial, pode-se afirmar
que o autor é portador de visão monocular (perda total da visão do olho esquerdo). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, a visão monocular é caracterizada quando o paciente com a
melhor correção tiver visão igual ou inferior a 20/200 em um dos olhos, o que é denominado de “cegueira legal”. Nesse caso, a
pessoa tem visão bastante reduzida de um olho, o que já configura de plano a perda tanto da estrutura quanto da função fisiológica e
anatômica.

 O Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, por sua vez, define a visão monocular como a presença de visão
normal em um olho e cegueira no olho contralateral – acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual.

Registre-se que o problema é classificado como deficiência visual, pois ocasiona a perda da noção de profundidade
(visão em 3D) e uma piora na acuidade visual binocular, bem como diminuição significativa (em torno de 25%) do campo visual
periférico e provoca um comprometimento de 24% como um todo, sendo que as atividades mais afetadas são aquelas que requerem
o trabalho a uma curta distância dos olhos como a de barbeiro, esteticista, mecânico, costureiro, cirurgião, piloto da linha aérea,
motorista de ônibus, maquinista, dentre outras, ou seja, atividades que exigem estereopsia, visão nos dois olhos ou visão clara de
profundidade.

Segundo o CBO, a visão monocular interfere com a estereopsia (percepção espacial dos objetos) permitindo examinar
a posição e a direção dos objetos dentro do campo da visão humana em um único plano, ou seja, apenas em duas dimensões. Dessa
forma, pacientes com visão monocular reconhecem a forma, as cores e o tamanho dos objetos, mas têm dificuldade em avaliar a
profundidade e as distâncias, características da visão tridimensional.

Nota-se que, para laborar como operador de motosserra, é necessário acuidade visual para o manuseio e senso de
percepção bem como profundidade. 
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A atividade de "operador de motosserra" é de risco e conhecida socialmente pela necessidade extrema de atenção e
cautela, sendo que um pequeno erro já é suficiente para causar um dano irreversível ou até mesmo o óbito do trabalhador. Dessa
forma, afirmar que o autor é capaz de exercer atividade laboral implicaria desconsiderar as recomendações da OMS e da CBO, bem
como violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, conclui-se que o autor está total e definitivamente incapacitado para exercer o labor habitual de operador de
motossera.

De acordo com a Súmula 77/TNU (a contrario sensu), o julgador  é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Na hipótese em exame, o(a) autor(a) possui
apenas 44 anos de idade, ensino fundamental incompleto e sempre exerceu atividades braçais, a última como operador de
motossera. O seu estado clínico é incompatível com a atividade que exercia antes de seu afastamento, não podendo ainda exercer
nenhuma atividade que lhe exija visão em ambos os olhos. Embora ele possua  baixa instrução e sempre laborou em atividades
braçais (restrita qualificação profissional), ele conta com 44 anos, podendo submeter-se ao programa de reabilitação profissional
para elevar sua escolaridade e realizar cursos profissionais com fins de reingressar no mercado de trabalho em atividade compatível
com visão monocular. 

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia previdenciária, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável
a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa
da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional) possui uma natureza peculiar e que seu
sucesso depende de diversos fatores, como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e reinserção no mercado de trabalho.
Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de
deflagração do processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja
a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à
luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença desde a cessação indevida,
devendo ela ser encaminhada ao processo de reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do
processo, estando o resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe pacial provimento, restabelecendo o pagamento do
auxílio-doença desde 22/08/2018 (data de encerramento do benefício) e determinando o seu encaminhamento ao processo de
reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU no julgamento do Tema 177. Considerando as decisões pertinentes
exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição
do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da
vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021
(EC n. 113/2021), sem retroatividadeDeferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for
recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001568546v61 e do código CRC 05dbb07b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004266-32.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DALVA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 31), alega, em síntese, que (i) a petição inicial está munida de provas documentais
suficientes para comprovação da incapacidade laboral; (ii) o magistrado limitou-se a transcrever o laudo pericial, deixando de
analisar as particularidades do caso concreto; (iii) durante a perícia, o médico perito não analisou os documentos trazidos pela
autora, limitando-se apenas a verificar sua condição com base em alguns exames que realizou, desconsiderando todo o histórico
clínico; (iv) a enfermidade (transtorno depressivo recorrente) é totalmente incapacitante e  o magistrado não está adstrito ao laudo
pericial, podendo perfeitamente decidir de acordo com seu livre convencimento, valendo-se das demais provas já produzidas
durante a instrução processual; (v) possui sequelas que implicam na redução da capacidade laborativa para o trabalho que
habitualmente desempenhava; e (vi) deve ser dado provimento ao recurso e a reforma da sentença a fim de conceder o auxílio por
incapacidade.

Não foram protocoladas contrarrazões pela parte ré.

 IDADE  64 anos
PROFISSÃO  Vendedora autônoma
ESCOLARIDADE  Ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)  Transtorno depressivo recorrente

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
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97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 16/08/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 18/12/2020 e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, recebeu auxílio-doença de 08/10/2008 a 10/11/2009 (evento 1).
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Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
07/06/2021 Laudo médico com o seguinte teor: "Paciente Dalva Maria de Oliveira, sob meus cuidados desde

maio de 2021, apresenta quadro de  transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave,
sem sintomas psicóticos. Relata história psiquiátrica prévia. Incapaz para trabalho por tempo
indeterminado. Necessita de continuidade do tratamento. "

15/12/2020 Laudo médico com o seguinte teor: "Dona Maria de Oliveira apresenta quadro depressivo com
tristeza, falta de energia, angústia intensa, desesperança, ideais de menor-valia. A meu ver, seus
sintomas interferem diretamente em sua capacidade laboral, surgiro afastamento por 60
(sessenta dias)."

A perícia judicial (evento 16), por sua vez, elaborada em 23/11/2021, por médico especialista em psiquiatria, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33), não estava incapacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) no momento da perícia, a autora apresentou-se vigil, orientada auto e
alocronopsiquicamente, sem movimentos anormais, sem alteração do humor, pensamento de curso normal e lógico-formal,
pensamento sem restrição de conteúdo, afeto modulante e congruente com humor, sem alteração de consciência do eu, sem
atividade delirante, sem alteração de sensopercepção, sem alteração de memória, sem alteração de volição; (ii) ela atualmente faz
acompanhamento com médico psiquiatra e o último relatório apresentado data de junho de 2021, ocasião em que foi prescrito uso
de desvenlafaxina 50mg/dia, bupropiona 150mg/dia e alprazolam 3mg/dia, não sendo apresentado documento médico posterior a
essa data, mas a autora relata que mantém os mesmos medicamentos; (iii) o  esquema medicamentoso não é alterado, pelo menos,
desde junho de 2021, o que é congruente com os achados do exame pericial, que evidenciam estabilidade do transtorno depressivo
recorrente; (iv) pode-se confirmar que a doença se manifesta há cerca de 12 meses, conforme documentação encontrada nos autos
processuais; e (v) ela faz tratamento em ambulatório privado com médico psiquiatra, apesar de ser ofertado pelo SUS, o qual está
sendo eficaz e deve ser mantido por tempo indeterminado.

Intimada a respeito do laudo pericial, apresentou a petição de evento 24 aduzindo que a doença é grave e de longo
prazo, que lhe a possibilidade de uma vida normal, estando sem condições de exercer atividade remunerada, e o magistrado não está
adstrito ao laudo pericial, podendo perfeitamente decidir de acordo com seu livre convencimento e valendo-se das demais provas já
produzidas durante a instrução processual. Na oportunidade, não apresentou nenhum documento médico que pudesse infirmar o
parecer do perito.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial.

Quanto aos documentos médicos apresentados na inicial, destaca-se o laudo médico subscrito em 15/12/2020
(contemporâneo à DER) que atesta que a autora apresentava quadro depressivo com tristeza, falta de energia, angústia intensa,
desesperança  e ideias de menor-valia, sugerindo o médico o seu afastamento por 60 dias. O outro laudo médico está subscrito em
7/6/2021 e atesta transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave, evidenciando que o quadro clínico verificado em
12/2020 ainda era manifestado em 6/2021.

Assim, pode-se concluir que a autora esteve incapaz de 15/12/2020 a 23/11/2021 (data da perícia judicial). 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão de
auxílio-doença/auxílio temporário de 18/12/2020 (DER) a 23/11/2021 (data da perícia judicial). Considerando as decisões
pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação
do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda
Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a
partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividadeSem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001567496v34 e do código CRC a5fe2e32. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002395-44.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: KELLEN OLIVEIRA PORTO SETIMO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 67), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) na sentença, a recorrente teve seu
pedido negado sob a alegação não ter provadoincapacidade laboral, todavia, a sentença proferida merece reforma, uma vez que
baseada em uma prova que totalmente contraria a toda documentação médica juntada nos autos; (ii) os laudos apresentados
comprovam a incapacidade; (iii)  não se pode admitir a afirmação de que não há provas da incapacidadelaboral no período,
tampouco o injusto indeferimento do pedidos; (iv) as provas constantes do feito dão conta de que o benefício é devido no período
de 17/04/2019 a novembro/2019, data que compreende a cessação do benefício e o retorno ao trabalho; e (v) os documentos
médicos constantes deste processo são laudos emitidos por médicos e psicóloga que trataram a enfermidade e não podem ser
totalmente desconsiderados.

Sem contrarrazões.

 IDADE  32 anos
PROFISSÃO  atendente em empresa de teleatendimento e cobrança
ESCOLARIDADE  ensino médio completo
DOENÇA(S)  segundo a perícia judicial, não possui diagnóstico atualmente

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
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97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

5002395-44.2019.4.02.5003 500001546223 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 337



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 449/505

A autora ajuizou esta ação em 18/10/2019 requerendo a concessão de auxílio-doença desde a cessação em 16/4/2019 e
sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 23/12/2018 a 16/4/2019 (evento
18).

Na inicial,  a autora afirma que é portadora de transtorno misto ansioso e depressivo e transtorno afetivo bipolar, com
episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos, o que impediria o exercício de atividade laborativa. A perícia judicial de
evento 49, todavia,  não verificou, em 26/4/2021, a existência de patologia, apresentando o perito as seguintes informações:

"Sem queixas atualmente. Esteve afastada do trabalho em 2019 por depressão (recebeu benefício entre dezembro de 2018 e abril de 2019).
Voltou a trabalhar em novembro de 2019. Atualmente sem uso de medicamentos. Apresentou relatórios de psiquiatras de 10/12/18,
12/02/19, 15/0419, 01/07/19 e 16/09/19, que informaram inicialmente um diagnostico de Episódio Depressivo Moderado (F32.1), mudando
posteriormente o diagnostico para Transtorno Afetivo Bipolar (F31.4). No ultimo relatório o medico assistente solicitou afastamento do
trabalho não inferior a 180 dias, no entanto dois meses após a emissão do mesmo a pericianda voltou a trabalhar. Ao exame físico: exame
psíquico sem anormalidades; mobilidade, marcha e força muscular sem anormalidades. Mostrouse colaborativa".

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do Evento 49, LAUDO1, diagnosticou que atualmente sem manifestações
patológicas. Não possui diagnóstico atualmente. Ao exame físico: exame psíquico sem anormalidades; mobilidade, marcha e força
muscular sem anormalidades. Mostrou-se colaborativa. Não está em tratamento atualmente (oferecido pelo SUS). Não há indicação ou
informação sobre indicação cirúrgica. Esteve em tratamento até 2019. O Transtorno Afetivo Bipolar possui manifestações graves caso não
esteja em tratamento, e a pericianda está sem uso de medicamentos há mais de 01 ano. O último diagnostico informado (últimos relatórios
médicos) não é compatível com os achados do exame pericial (Transtorno Afetivo Bipolar não tem cura). A pericianda retornou ao
trabalho já assintomática, no final de 2019, apesar da indicação de afastamento do trabalho pelo médico assistente. Após o cancelamento
do benefício não houve comprovação de incapacidade. Não há incapacidade atualmente.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
processual, não fazendo jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas
conclusões em relação a documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na inicial.

Assim, a incapacidade, enquanto existiu, foi tutelada com o recebimento de benefício.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos esclarecimentos apontados, uma vez que as respostas
podem ser extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a incapacidade alegada.

Por oportuno, esclareço que a realização de nova perícia só tem cabimento quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao
juiz (art. 480 do CPC) ou quando houver nulidade. Nenhuma das duas hipóteses ocorreu. O laudo pericial examinou todas as queixas
relatadas pela parte autora e, mesmo assim, foi contundente em atestar a aptidão para o exercício da atividade habitual. Também não
houve alegação de nenhum fato que caracterizasse nulidade da perícia. Assim, indefiro o pedido de realização de nova perícia, por não
haver dúvidas quanto à capacidade técnica do perito, tampouco acerca da validade do ato impugnado.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise, tendo em vista que é impossível a concessão do
benefício pleiteado, ante a ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

Pelo exposto, revogo a tutela antecipada e julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Como se observa, a sentença negou o pedido da parte autora com base nas informações prestadas pela perícia
respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão
de que não haveria incapacidade laboral no momento do exame pericial e prova da incapacidade quando da cessação do benefício.

Todavia, o laudo médico de evento 1 (LAUDO3), subscrito em 19/4/2019 por psiquiatra, atesta a existência de
sintomatologia incapacitante e sugere o afastamento da autora do labor por 180 dias. O outro laudo médico, subscrito em 1/7/2019,
por sua vez, também verifica incapacidade temporária por 180 dias em razão da sintomalogia psiquiátrica manifestada à época
(evento 1/LAUDO3). Da mesma forma, o laudo médico, subscrito em 16/9/2019, atesta a incapacidade temporária por 180 dias. Em
contrapartida, o atestado de saúde ocupacional de evento 18 (LAUDO3), subscrito por médico do trabalho em 21/11/2019, atesta a
aptidão para o labor à época. 
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Dessa forma, pode-se concluir que a autora, na data da cessação do benefício em 16/4/2019, ainda estava incapacitada
para retornar as suas atividades habituais, pois apresentava sintomatologia psiquiátrica incapacitante, o que não se verificou mais
em 21/11/2019, quando foi considerada apta a retornar ao trabalho, o que legitima o pagamento do benefício almejado de 17/4/2019
a 21/11/2019. 

Registre-se que o  fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício
previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na
hipótese dos autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
auxílio-doença de 17/4/2019 a 21/11/2019. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema
810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a
contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante)
e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a
redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável
até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001546223v10 e do código CRC 1419711f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000317-15.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RITA DE CASSIA SALES FARDIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, para "condenar o Réu a pagar as parcelas atrasadas, referentes ao benefício previdenciário de auxílio-doença, a partir da
DER, em 25/11/2020 até 26/01/2021 (NB 633.012.394-6), conforme definido pelo perito judicial, descontados eventuais valores
recebidos administrativamente ou verbas inacumuláveis".

Em suas razões recursais (evento 61), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) apresenta importante patologia que
repercute na sua vida laboral e independente, qual seja, cardiopatia grave, além de deficiência neurológica decorrida de acidente
vascular cerebral, conforme expressamente referido na peça vestibular; (ii) a referida moléstia o destitui da capacidade de
desempenhar suas atividades laborais e a sentença, todavia, entendeu que não restou configurado o direito à percepção do benefício
de aposentadoria por invalidez, julgando o mérito parcialmente procedente ao condenar o recorrido a pagar as parcelas do benefício
de auxílio-doença de 25/11/2020 a 26/01/2021; (iii) contudo, como se observa nos eventos 48 e 55, veio a questionar o parecer
exarado pelo perito, de forma que, em face da natureza e peculiaridades das moléstias que a acometem, requereu a designação de
nova perícia com médico especialista em neurologista; (iv) ao longo da instrução processual, foi realizada a perícia judicial em
11/08/2021, laudo de evento 34; (v) o perito judicial constatou que  estava incapacitada de 25/11/2021 a 26/01/2020, mas já se
encontrava com seu quadro estabilizado, devido ao uso regular de medicamentação; (vi) contudo, conforme exposto no evento
48, necessitaria de tratamento até novembro de 2021, ou seja, estaria incapacitada mesmo após da data da perícia medica; (vii) o
perito judicial respondeu apenas aos quesitos da autarquia previdenciária, ignorando os seus quesitos, mesmo ela requerendo ao juiz
de primeiro grau que o perito fosse intimado a responder a eles, sob pena de cerceamento de defesa (evento 48). (viii) inconformada
com o parecer médico inconcebível confeccionado pelo perito judicial, requereu que fosse realizada nova perícia judicial, a cargo
de médico especialista em neurologia, tendo em vista a importante repercussão dessa patologia em sua vida laboral e independente,
pois foi vítima de AVC e carrega até a data de hoje severas sequelas; (ix) houve um grave erro do magistrado, pois os laudos não
trazem similaridade alguma com o parecer exarado pelo perito, eis que eles descrevem de forma sucinta a necessidade de
tratamento e afastamento do mercado laboral; (x) outro erro do juiz foi que ele considerou-a como vendedora, pois a sua profissão é
de promotora de vendas, necessitando no seu dia a dia visitar lojas e organizar prateleiras de produtos da empresa, carregando
demasiado peso; (xi) durante a instrução processual, afirmou que era acometida por patologias neurológicas, sendo requerida
perícia com médico neurologista desde a petição inicial; (xii) é necessária a realização de nova perícia judicial a cargo de médico
neurologista para aferir a existência da patologia relatada na exordial, bem como dos efeitos dela decorrente; e (xiii) caso não seja
produzida a avaliação com médico neurologista (profissional mais gabaritado para melhor esclarecer o quadro clínico), não terá o
Poder Judiciário garantido a busca pela verdade real dos fatos.

Sem contrarrazões.

 IDADE  57 anos
PROFISSÃO  promotora de vendas
ESCOLARIDADE  ensino médio completo 
DOENÇA(S)  doença arterial coronariana com passado de infarto do miocárdio e submetida a angioplastia em 2011, 2012 e 2018, angina instável em

25/11/2020 (cateterismo sem alterações), acidente vascular encefálico em 2011, hipertensão arterial e dislipidemia (conclusão da perícia
judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
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doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/2006, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
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extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 23/3/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 25/11/2020 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Na inicial, afirmou que o seu estado clínico seria o seguinte:

(...)

A parte autora vem sofrendo com graves problemas de saúde, dentre eles encontram-se problemas neurologicos e cardiacos, de forma que
a autora sofre constantementecom “apagões”, perda de memoria, perda de noção do tempo e espaço, se perdendo até mesmo na rua,
esquecendo-se em que lugar está. Não obstante a gravidade de suas patologias, a Requerente também sofreu um AVC, de forma que ficou
em coma e é portadora de doença coronariana, além de também ter sofrido um Acidente Vascular Encefalico. Obviamente carregar essas
patologias por tanto tempo, acarretaria em traumas e dificuldades enormes no mercado de trabalho, incapacitando o portador da doença.

(...)

Requereu, ao final, a produção de prova pericial com médico neurologista e cardiologista. 

Conforme o despacho de evento 27, a autora foi intimada para indicar qual a especialidade médica seria a mais
adequada para a análise do seu estado clínico e autora, em resposta, apresentou a petição de evento 31 aduzindo que a perícia com
médico cardiologista seria "mais bem apreciada".

A perícia judicial (evento 43), elaborada em 12/8/2021 por cardiologista, concluiu que o(a) autor(a), por ser
portador(a) de doença arterial coronariana com passado de infarto do miocárdio e submetida a angioplastia em 2011, 2012 e
2018, angina instável em 25/11/2020 (cateterismo sem alterações), acidente vascular encefálico em 2011, hipertensão arterial
e dislipidemia,  estava capacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral, corada e hidratada, acianótica,
lúcida e orientada em tempo e espaço, murmúrio vesicular presente e simétrico e ambos hemitóraces, sem ruídos adventícios, ritmo
cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sem sopros, boa perfusão capilar periférica, sem sinais clínicos de congestão,
extremidades quentes e bem perfundidas, pulsos amplos e simétricos, sem edema periférico, com pressão arterial 130/80 mmhg e
frequência cardíaca de 64 batimentos por minuto; (ii) a pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade
habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional,
pois, embora tivesse histórico de doença arterial coronariana com múltiplas síndromes coronarianas agudas, estaria atualmente
compensada, em uso regular da medicação, sendo que o cateterismo de 11/2020 mostram coronárias sem lesões obstrutivas, sem
evidência de isquemia miocárdica extensa ou limitante, sem demonstrar, portanto, lesão cardíaca que impeça o exercício da
atividade habitual; (iii) não apresenta limitação funcional para o exercício da atividade habitual; (iv) a pessoa examinada não corre
risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual, pois está compensada e em tratamento regular,
sem risco de agravamento do quadro no exercício da atividade habitual; (v) não há critérios diagnósticos para cardiopatia grave; e
(vi) a autora esteve incapacitada de 25/11/2020 a 26/01/2020 devido a episódio de angina instável.

Intimado(a) a respeito do laudo pericial, a autora apresentou a petição de evento 48 aduzindo que o perito não
se manifestou sobre questões suscitadas por ela na inicial, pugnando pela complementação do parecer, e que deveria ser realizada
perícia com médico neurologista.
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A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial determinando pagamento de auxílio-doença de
25/11/2020 a 26/1/2021 sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se mulher, 57 anos de idade, vendedora, que se insurge contra o indeferimento do benefício previdenciário de auxílio doença
requerido em 25/11/2020 ( NB 633.012.394-6 - Evento 1, INDEFERIMENTO4) pois não teria cumprido o período de carência exigido para
o benefício.

Administrativamente foi reconhecido o direito ao benefício com DII em 25/11/2020 e DCB em 26/01/2021:

Qualidade de segurado e carência regulares conforme CNIS colacionado (Evento 18, OUT2) - o benefício por incapacidade foi concedido
no período de 09/08/2011 a 11/08/2020 por decisão judicial.

Realizada perícia judicial com médico cardiologista foi constatada apenas a incapacidade laborativa pretérita ( em 11/08/2021, ev. 43):
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3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, doença arterial coronariana com passado de infarto do miocárdio e submetida a
angioplastia em 2011 – 2012 – 2018, angina instável em 25/11/2020 (cateterismo sem alterações), acidente vascular encefálico em 2011,
hipertensão arterial, dislipidemia.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em
condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? Sim. Autora com histórico de doença arterial
coronariana com múltiplas Síndromes Coronarianas Agudas, atualmente compensada, em uso regular da medicação, cateterismo de
11/2020 mostram coronárias sem lesões obstrutivas, sem evidência de isquemia miocárdica extensa ou limitante, sem demonstrar,
portanto, lesão cardíaca que impeça o exercício da atividade habitual.

12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade para o trabalho no
passado? Em qual período? Sim, último período de incapacidade foi de 25/11/2020 a 26/01/2020 devido episódio de Angina Instável.

Assim, sem maiores delongas, com base nas informações prestadas pelo perito oficial, bem como nos laudos SABI e documentos
particulares apresentados pela parte autora junto à exordial, cujas patologias apresentam similitude com as alegadas pelo expert judicial,
resta comprovada a existência de incapacidade laboral pretérita – pelo que deve ser concedido o benefício previdenciário de auxílio
doença no período citado.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, para condenar o Réu a pagar as parcelas atrasadas, referentes ao benefício previdenciário de auxílio-doença, a partir da
DER, em 25/11/2020 até 26/01/2021 (NB 633.012.394-6), conforme definido pelo perito judicial, descontados eventuais valores recebidos
administrativamente ou verbas inacumuláveis1.

(...)

Com efeito, pela leitura do parecer do(a) perito(a) cardiologista, nota-se que, além de ter sido bastante consistente,
respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão
de que não haveria incapacidade laboral no momento do exame pericial, somente em período pretérito (25/11/2020 a 26/1/2021).

Os documentos apresentados na inicial não são capazes de demonstrar a incapacidade atual, pois a sua análise é
possível apenas por profissional da medicina especializada na área em questão. Todavia, consta, no documento subscrito em
26/11/2020, que ela seria portadora de síndrome coronariana aguda e, para o correto tratamento, necessitaria de uso de dupla terapia
antiplaquetária por 1 ano, ou seja, até 11/2021, o que sinaliza o estado de incapacidade até, pelo menos, essa data. 

A respeito da doença neurológica, a autora afirmou, na inicial, que estaria acometida de "problemas neurológicos",
sofrendo constantemente com “apagões”, perda de memória, perda de noção do tempo e espaço, "perdendo-se até mesmo na rua,
esquecendo-se em que lugar está". Todavia, os documentos médicos apresentados na inicial, em sua maioria, se referem apenas à
doença cardiológica, havendo apenas um laudo, subscrito em 1/12/2020 por neurocirurgião, afirmando que estaria acometida de
cefaleia intensa e "apagões visuais", ou seja, não há prova de doença neurológica estruturada. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista em neurologia, a TNU já sedimentou o entendimento segundo o
qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o
segurado (PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária
verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da patologia alegada e a qualificação do
perito.

Na situação em exame, a autora é portadora de doença cardiológica e foi avalidada por cardiologista, sendo que o
perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade laborativa da
parte autora, sem destacar a existência de eventual doença neurológica incapacitante, considerando que não lhe foi apresentado
nenhum elemento de prova nesse sentido e não foram observados sintomas de tal patologia durante o exame.

Esta TR/ES já fixou o entendimento de que tanto o clínico geral quanto o médico do trabalho acham-se
profissionalmente habilitados para identificar a existência de incapacidade para o trabalho nas ações previdenciárias. O que deve ser
avaliado é se o laudo foi bem fundamentado e se trouxe respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelo Juízo e pelas partes.
Somente nos casos em que a situação exija conhecimento especializado, a demandar a designação de médico com conhecimentos
muito específicos, o que ocorre em geral nas áreas da psiquiatria e cardiologia e em casos pontuais, como já exposto, há a
necessidade de designação de especialista, médico reconhecido como apto a realizar o encargo.

Segundo o Enunciado 57 destas Turmas Recursais, "a designação de médico generalista não dá causa à nulidade da
perícia realizada para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico
complexo" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região, 12.06.2017, pág. 204).

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da necessidade de realização de
novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução.
Trata-se, portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.
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Rejeita-se, portanto, o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário,
haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa. Não se pode confundir o conceito de doença
com o de incapacidade.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
auxílio-doença de 25/11/2020 a 26/11/2021, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos, todavia, os créditos que envolvam
a Fazenda Pública, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a
partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001569872v41 e do código CRC 1f474f3d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023615-36.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZELI RAMOS DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a Recorrente ingressou com a
presente demanda com o objetivo de obter o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária
NB31/633.865.732-0 desde a data de cessação, em 02/06/2021, bem como a conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente com renda majorada em 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros, em razão das doenças
incapacitantes de que padece, quais sejam, TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO COM
SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F31.2; (ii) foi determinada perícia com o médico psiquiatra Dr. Jairo Izidro Rossetti Navarro
Junior (CRM/ES 10217), realizada em 05/10/2021 e ficou comprovado que a Recorrente apresenta transtorno afetivo bipolar
(quesito 2); (iii) a recorrente não possui aptidão para exercer sua atividade habitual de cozinheira/merendeira (quesito 6) e corre
risco de acidentes se continuar exercendo essa atividade (quesito 8); (iv) o juízo afirmou, também, que a incapacidade da recorrente
teve início em janeiro de 2021 (quesito 15); (v) segundo o perito, a limitação da Recorrente possui natureza temporária (quesito 13),
estimando em “cerca de noventa dias com tratamento eficaz” o tempo necessário para que aquela se recupere e tenha condições de
voltar a exercer sua atividade habitual (quesito 17); sem, contudo, analisar as condições pessoais da recorrente; (vi) a recorrente
apresenta quadro psiquiátrico há, aproximadamente, 15 anos, como atestou a médica psiquiatra Dra. Alana Ribeiro Fajoli (CRM/ES
12039), em 26/01/2021 (Evento 1, Laudo 12, p. 4; (vii) ressalta-se que a médica Dra. Elisa Lemos Abreu (CRM/ES 16600), na data
de 05/02/2021, afirmou que a Recorrente já fez uso de diversas medicações para o quadro psiquiátrico, sem controle total dos
sintomas, o que vai de encontro à afirmação do perito; (viii) a Recorrente vem sendo medicada e acompanhada ao menos desde
janeiro de 2021, todavia, permanece incapacitada para o labor; (ix) a Recorrente continua apresentando o quadro psiquiátrico, o que
evidencia que as medicações não controlam totalmente os sintomas da doença de que padece; (x) deve-se sopesar as suas condições
pessoais, principalmente a sua idade (cinquenta e seis anos), a sua escolaridade, qualificação profissional (merendeira escolar),
limitação profissional, além da realidade do mercado de trabalho, reforçam a conclusão de que a inaptidão da Recorrente é total e
definitiva, pelo que se faz necessária a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade
permanente; (xii) uma pessoa nessa idade, que está permanentemente incapacitada para a função que sempre exerceu, dificilmente
terá condições de se readaptar a outra profissão que seja suficiente para prover o seu próprio sustento com dignidade.

Sem Contrarrazões

 IDADE 56 anos
PROFISSÃO Merendeira Escolar
ESCOLARIDADE Ensino médio completo
DOENÇA(S) Transtorno afetivo bipolar CID F31

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).
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Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

 A autora ajuizou esta ação em 01/07/2021 requerendo concessão de auxílio-doença desde 01/07/2021 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 29/06/2007 à 15/08/2007 de 27/09/2008 à
27/04/2010 de 06/01/2021 à 02/06/2021 evento 6.

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
18/05/2021 Laudo médico subscrito por médico psiquiatra com o seguinte teor: Paciente está em

acompanhamento regular no caps São Pedro. Atualmente em uso de ácido valpróico
1000mg/dia, risperidona 3mg/noite e clorpromazina 150MG/ noite para estabilização do quadro.
Hipótese diagnóstica: F31 pela CID-10. 

05/02/2021 Laudo médico subscrito por médica psiquiatra com o seguinte teor: Informo para os devidos fins
que a paciente supracitada encontra-se em acompanhamento em unidade de saúde por
hipertensão arterial crõnica, Diabetes mellitus e quadro psiquiátrico  há cerca de 15 anos. Em
uso de antihipertensivos e insulina. Já fez uso de diversas medicações para o quadro
psiquiátrico, sem controle total dos sintomas. Apresenta epsódios de quadro depressivo,
alternando com quadro de mania, passagem recente (janeiro  de 2021) pelo heac após crise de
mania, sendo encaminhada para atendimento ao caps. Em uso contínuo de ácido valproico
500mg 3 comprimidos ao dia, risperidona 2mg, 1 comprimido ao dia e clomipramina 25mg 1
comprimido ao dia. 

08/02/2021 Laudo médico subscrito por médica psiquiatra com o seguinte teor: paciente de 55 anos,
compareceu para atendimento nesta unidade, está em uso atual de ácido valp´roico 1500mg/dia,
risperidona 2mg/ noite. Apresenta quadro sugestivo de F31 pela CID 10, necessita
acompanhamento regular.

06/01/2021 Laudo médico subscrito por médica psiquiatra com o seguinte teor: Encaminho para
acolhimento por equipe de saúde mental. CID F31.2. 

26/01/2021 Laudo médico subscrito por médica psiquiatra com o seguinte teor: Declaro para apresentação
no INSS que Zeli Ramos de Souza CPF:005.127.877-43, 55 anos hipertensa e diabética,
apresenta episódios de quadro depressivo e episódios de agitação com euforia, insônia e
logorréia caracterizando quadro de mania. Diagnóstico CID 10 F31.2.

A perícia judicial evento 18, por sua vez, elaborada em 05/10/2021 por médico especialista em psiquiatria, concluiu
que a autora, era portadora de Transtorno afetivo bipolar CID F31 e estava temporariamente incapacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) a autora submetida ao exame pericial é portadora de doença mental denominada Transtorno
afetivo bipolar CID F31; (ii) (iii) a parte autora se encontra vigil, orientada auto e alocronopsiquicamente, apresentando
tremores finos em extremidades, humor deprimido, pensamento de curso lentificado e lógico-formal, pensamento sem restrição
de conteúdo, afeto ressonante e congruente com humor, sem alteração de consciência do eu, sem atividade delirante, sem
alteração de sensopercepção, memória recente prejudicada. Último atestado emitido por médico psiquiatra, CRM 12895, datado
de 27 de setembro de 2021; prescrito uso de risperidona 3mg/dia, carbonato de lítio 600mg/dia, ácido valpróico 1g/dia,
clorpromazina 100mg/dia e clonazepam 1mg/noite. Observo que houve ajuste medicamentoso na data da última consulta; (iv)
os subsídios que o perito baseou a sua avaliação foram Exame clínico/psiquiátrico (composto por anamnese e exame do estado
mental), história natural dos transtornos mentais baseada em literatura médica, em relatórios médicos apresentados e documentos
encontrados nos autos processuais; (v) a atividade profissional habitual da pessoa examinada é de Cozinheira / merendeira;  (vi)
a pessoa examinada não tem aptidão para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em
condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional porque no momento, a parte autora se encontra vigil,
orientada auto e alocronopsiquicamente, apresentando tremores finos em extremidades, humor deprimido, pensamento de curso
lentificado e lógico-formal, pensamento sem restrição de conteúdo, afeto ressonante e congruente com humor, sem alteração de
consciência do eu, sem atividade delirante, sem alteração de sensopercepção, memória recente prejudicada;  (vii) a pessoa
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examinada consegue ter vontade própria e exprimir essa vontade; (viii) a pessoa examinada corre risco de acidentes se continuar
exercendo a atividade habitual; (ix) os medicamentos que a pessoa examinada precisa utilizar são: Estabilizadores de humor,
antipsicóticos e antidepressivos; esses medicamentos causam efeitos colaterais incapacitantes; (x) a incapacidade para a atividade
habitual pode ser caracterizada como temporária; (xi) a incapacidade existe desde janeiro de 2021; (xii) os métodos terapêuticos
que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa são ajuste de medicação psicotrópica, uso adequado das medicações
e acompanhamento médico regular; (xiii) o tempo e o eventual tratamento necessário para que a pessoa examinada se recupere e
tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual é cerca de noventa dias com tratamento eficaz; (xiv) a pessoa faz
tratamento especializado pelo SUS; (xv) a pessoa examinada não tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para
as atividades diárias ou para ser mantida sob vigilância.

Como se observa, a perícia médica concluiu pela incapacidade temporária da autora, ressaltando a possibilidade da
recuperação da sua capacidade laborativa. 

Acontece que os laudos particulares comprovam a autora já fez uso de diversas medicações, sem controle total dos
sintomas, e que necessita de acompanhamento regular, pois apresenta episódios de quadro depressivo, episódios de agitação com
euforia, insônia e logorréria, caracterizando quadro de mania.

Portanto, deve ser reconhecida a incapacidade definitiva para o exercício de sua atividade habitual como merendeira e
não apenas temporária.

Desse modo, é possível a avaliação das condições pessoais do autor para determinar se a incapacidade possui caráter
total ou se a reabilitação em outra atividade seria viável, de acordo com a interpretação a contrario sensu da Súmula 77/TNU, que
estabelece que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do
requerente para a sua atividade habitual.

No caso, a autora conta com 56 anos de idade e possui baixa escolaridade (ensino médio completo), apresentando
quadro psiquiátrico, sem controle, há 15 anos. Sendo assim, nota-se que a recuperação da sua capacidade laborativa seria
incompatível com as condições pessoais da parte autora.

Dessa forma, entende-se que a inaptidão laboral possui caráter definitivo e total, para o exercício não apenas de sua
atividade habitual, mas para as demais funções. Assim, o autor faz jus à concessão de auxílio doença desde a data de cessação do
benefício (02/06/2021), conforme definiu a sentença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data do
presente julgado, quando foram analisadas suas condições pessoais.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão de auxílio-
doença desde a data de cessação do benefício em 02/06/2021 e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data do
trânsito em julgado desta decisão, quando se verificou, pelas condições pessoais da autora que sua incapacidade era definitiva.
Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os
valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido
adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante
o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009). Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados
Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001575267v20 e do código CRC f3d805fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023444-79.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARISTER APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial para condenar o INSS a "conceder o auxílio por incapacidade temporária NB31/635.113.346-0 desde 19/5/2021, mantendo
o pagamento do benefício pelo menos até 18/2/2022".

Em suas razões recursais (evento 41), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a perita nomeada pelo juízo,
especialista em oftalmologia, diagnosticou perda visual do olho direito e baixa visão do olho esquerdo, diagnosticando acuidade
visual corrigida menor que 20/400 no olho direito e de 20/200 no olho esquerdo devido à catarata; (ii) a perita afirmou também que
ela não possui aptidão para exercer a atividade habitual de operadora de caixa, concluindo pela incapacidade temporária para o
trabalho e ainda que a recuperação da capacidade laborativa depende de procedimento cirúrgico; (iii) a sentença  condiciona o
caráter definitivo da incapacidade laborativa a uma cirurgia, procedimento pelo qual anão poderá ser obrigada a realizar; (iv)
embora conste no laudo pericial que há a incapacidade temporária, deve ser reconhecido o caráter permanente, visto que a
recuperação depende de procedimento cirúrgico, conforme o amparo legal estabelecido pelo art. 101 da Lei nº 8.213/1991 e
entendimento jurisprudencial; e (v) somando as condições sociais (51 anos, baixa escolaridade, ensino fundamental incompleto e
deficiente visual, visão monocular) com a incapacidade temporária de caráter permanente (considerando a condição da realização
de cirurgia para cessar a incapacidade), constata-se que não há qualquer possibilidade de reabilitação profissional.

Sem contrarrazões.

 IDADE  51 anos
PROFISSÃO  operadora de caixa
ESCOLARIDADE  ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)  acuidade visual corrigida menor que 20/400 em olho direito (sem percepção luminosa) e 20/200 em olho esquerdo, perda visual de olho

direito na infância devido a sarampo e, no momento, visão baixa em olho esquerdo devido a catarata (conclusões da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;
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IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).
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Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)
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Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 1/7/2021 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 19/5/2021 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que nunca recebeu auxílio-doença (evento 6).

Com a inicial, apresentou o laudo médico, subscrito em 29/9/2020, atestando ser portadora de olho único desde
recém-nascida, em razão de sarampo, com olho esquerdo com acuidade visual de 20/200, devido a um pterígio e catarata incipiente,
o que dificulta o exercício de suas atividades como caixa. 

A perícia judicial (evento 19), por sua vez,  por médico especialista em oftalmologia, concluiu que o(a) autor(a), por
ser portador(a) de acuidade visual corrigida menor que 20/400 em olho direito (sem percepção luminosa) e 20/200 em olho
esquerdo, perda visual de olho direito na infância devido a sarampo e, no momento, visão baixa em olho esquerdo devido a
catarata, estava incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a limitação visual verificada é para todas as atividades; (ii) a incapacidade sobreveio
em 2020; e (iii) a incapacidade é temporária, podendo haver recuperação em caso de cirurgia de catarata.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que
lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial e em período pretérito, sendo que a recuperação da capacidade somente é
possível após cirurgia de catarata.

Como se observa, a parte autora, no momento, está total e temporariamente incapacitada para exercer a atividade
habitual de operadora de caixa e toda e qualquer atividade laboral, sendo que a recuperação das lesões depende de cirurgia,
concluindo-se, assim, pela incapacidade definitiva, uma vez que a lei não obriga a parte a realizar a cirurgia quando esta é a única
opção de cura para a incapacidade, uma vez que a esse procedimento são inerentes riscos aos quais a parte autora não está
compelida a enfrentar, sendo que, além disso, não restou consignado na perícia que há certeza quanto ao êxito no tratamento
cirúrgico (Nesse sentido: TNU, PEDILEF 50033044220164047103, DJ 11/10/2017).

 A TNU,  na sessão do dia 10/02/2022, no julgamento do Tema n. 272, fixou a seguinte tese:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de
aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação inequívoca a respeito da recusa ao procedimento
cirúrgico."(PEDILEF 0211995-08.2017.4.02.5151/RJ)

Dessa forma, faz a parte autora jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez/permanente desde a juntada
da perícia judicial em 18/8/2021.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o pagamento de
AUXÍLIO-DOENÇA desde 19/5/2021 e sua conversão em APOSENTADORIA PERMANENTE desde 18/8/2021,  mantendo-se a
sentença quanto aos demais aspectos. Todavia, os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual
era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem
retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art.
55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001558269v22 e do código CRC ce09a999. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004240-80.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELISANGELA SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 84), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) a perita deixou de considerar
documentos anexados ao processo, limitando a sua análise aos apresentados "em mãos" no momento da perícia e esse péssimo
trabalho da perícia afastou de sua análise importantes informações médicas como, por exemplo, duas patologias incapacitantes
atestadas por médicos especialistas (nefrolitíase ou cálculos do rim e do ureter); (ii) a decisão recorrida conclui pelo indeferimento
do pedido com fundamento na falta carência, por entender que as contribuições não podem ser computadas por pagamento além da
data-limite, tendo por base as informações do CNIS; (iii) o  CNIS apresenta recolhimento de 12 contribuições em atraso (01 a
12/2018), em 18/02/2019, e o pagamento da competência 01/2019 no dia 19/02/2019; (iv) o Juiz concluiu que, após perder a
qualidade de segurado em 09/2015, recolheu muitas competências, mas nem uma em dia, não tendo recolhimentos para atender a
carência exigida para o benefício (12 contribuições); (v) o Juízo de origem tem conhecimento de que a procedeu aos recolhimentos
depois de ter-se formalizado como microempreendedora individual -MEI (evento 1/EXTR7); (vi) essa formalização permite
recolher tributos por meio de um no Plano Simplificado, que alcança as contribuições para a Previdência Social, na forma da LC
123/2006; (vii) esse plano simplificado é o SIMPLES Nacional, regime tributário diferenciado que integra todos os tributos
devidos, entre eles as contribuições previdenciárias; (viii) a LC 123/2006 determina que o Comitê de Gestão da Rede Nacional para
Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios regulamente o recolhimento da tributação nesse regime tributário
simplificado para os que se formalizam como MEI; (ix) na época dos recolhimentos (18 e 19/02/2019) a orientação vigente era a
Resolução 140/2018, a qual determinava como limite para recolhimento para os formalizados como MEI pelo regime simplificado
o dia 20 do mês subsequente ao da competência paga, desse modo, o primeiro pagamento em dia aconteceu no dia 19/02/2019
relativo à competência 01/2019, anteriormente a DII fixada pelo perito do Juízo (29/04/2019); (x) na forma do disposto na Lei
8.213/1991,  todas as competências pagas no dia 18/02/2019 (12 competências atrasadas entre 01 a 12 de 2018) estão aptas a serem
computadas como carência para o benefício ilegalmente negado pelo INSS; (xi) o CNIS mencionado pelo Juízo apresenta toda essa
informação, pois marca as contribuições recolhidas nos dias 18 e 19/02/2019 com o indicador IREC-LC123, explicando na legenda,
que, associada à validação das contribuições em atraso recolhidas no dia 18/02/2019 pelo sistema, deveriam fazer o Juízo pensar
sistemicamente, e alcançar a compreensão de que a contribuição previdenciária é espécie tributária e, como tal, afetada por
alterações nessa legislação; e (xii) a decisão recorrida considera o estado incapacitante como temporário, sendo necessário apenas 3
meses de tratamento para recuperação plena, mas esse posicionamento é completamente divorciado do conjunto probatório
apresentado, amparado apenas na confiança que o Juízo deposita no perito nomeado.

Sem contrarrazões.

 IDADE  45 anos
PROFISSÃO  diarista
ESCOLARIDADE  ensino fundamental
DOENÇA(S)  fibromialgia e transtorno depressivo grave/recorrente (conclusões da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).
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Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

No caso, a autora ajuizou esta ação em 14/7/2020 objetivando a concessão de auxílio-doença desde a DER
(NB 630.326.924-2) em 12/11/2019. A decisão de evento 13 julgou improcedente o pedido de concessão de tutela provisóra de
urgência, o que levou a autora a interpor recurso de urgência (autos n. 5020134-02.2020.4.02.5001/ES), julgado improcedente por
decisão monocrática desta TR em 1/9/2020, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a concessão de auxílio-doença:

(...) 

De fato, em ações previdenciárias, não é comum conceder a tutela provisória de urgência antes da realização da perícia judicial no
segurado. Em cognição sumária, nem sempre é possível a demonstração inequívoca da necessidade da recorrente na continuidade do
recebimento do benefício de auxílio-doença. Por se tratar de benefício de natureza alimentar, não há dúvidas a respeito do perigo de dano
em razão da demora, porém, em maioria dos casos, os elementos dos autos, sem a elaboração de perícia judicial, não evidenciam, de
plano, a probabilidade do direito alegado. 

Na hipótese, a parte autora, atualmente com 43 anos de idade, ajuizou a ação supracitada pugnando, inclusive em sede de tutela
provisória de urgência, pela concessão de auxílio-doença desde a DER em 12/11/2019. Alega que é portadora de doença psiquiátrica e está
incapacitada para exercer a atividade habitual de diarista.

Compulsandos os autos da ação principal, nota-se que, com a inicial, a parte autora apresentou o laudo médico, datado em 18/7/2019,
atestando ser portadora de humor deprimido, fadigabilidade, anedonia, desesperança, insônia, com 5 tentativas de suicídio, depressão
grave, autoagressão e alucinações, estando impossibilitada para o trabalho.

Apresentou também a declaração, emitida em 19/7/2019 pela psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial do município de Anchieta/ES,
atestando que ela passou por acolhimento e encontra-se em acompanhamento médico e psicológico desde 29/4/2019, com histórico de
transtorno depressivo recorrente, atualmente em estado agudizado, com manifestação de humor deprimido, insônia, angústia, anedonia,
fadigabilidade, irritabilidade, isolamento social e desesperança da vida associada à ideação suicida.

Consta ainda o laudo médico, subscrito em 12/3/2020 por psiquiatra, atestando que a autora mostra-se deprimida, retraída, angustiada
com crise de choro e soluço e muita desesperança, com histórico de 10 tentativas de suicídio, sem iniciativa e com anedonia e
insegurança com prejuízo de sua capacidade executiva, necessitando de tratamento psiquiátrico, psicológico, psicoterapia e apoio
socioeconômico e familiar, incapaz para o autocuidado.

Como se observa, o laudo médico mais recente sinaliza estado incapacitante da parte autora, ante a existência de doença psiquiátrica, com
a necessidade de tratamento com psicólogo e psiquiatra, além de psicoterapia. Registre-se tanto o laudo emitido em 18/7/2019 como o
laudo emitido em 12/3/2020 sinalizam várias tentativas de suicídio. 

A verossimilhança das alegações da parte autora resta, portanto, demonstrada. Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, não se fazem necessários muitos esforços argumentativos. Ora, o auxílio-doença é concedido em razão de condição incapacitante
e é substitutivo do salário/remuneração, de modo que não só tem como objetivo amparar os que estão em situação adversa, como conta
com caráter alimentar. Vale lembrar que, embora o juízo a quo já tenha determinado a designação da prova pericial, em razão da
pandemia, a Resolução TRF-RSP-2020/00012, de 26 de março de 2020, suspendeu os prazos processuais desta SJES.

Por fim, vale destacar que não se trata de medida definitiva e que, portanto, pode ser revista a qualquer tempo. Sopesando-se os prejuízos
do INSS e da parte autora, não resta dúvida que manter a parte autora alijada da percepção do benefício acarreta prejuízo muito mais
significativo.

Dessa forma, faz jus à concessão de auxílio-doença para que possa afastar-se do labor e realizar o tratamento indicado no laudo expedido
pelo psiquiatra assistente. 

Ante o exposto, afiguram-se presentes elementos suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual DEFIRO A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao INSS que implemente, no prazo de 30 dias úteis, AUXÍLIO-DOENÇA em favor
da parte autora. Intimem-se as partes e, após, dê-se baixa.
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(...)

Como se observa, os elementos dos autos foram suficientes para demonstrar que a autora estava incapacitada, em
9/2020, em razão de doença psiquiátrica.

A perícia judicial (evento 46), por sua vez, elaborada em 10/2/2021, por médica sem especialidade, concluiu que o(a)
autor(a), embora fosse portador(a) de fibromialgia e transtorno depressivo grave/recorrente, estava
temporariamente incapacitado(a) para o trabalho habitual desde 29/4/2019.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a autora queixou-se de humor deprimido desde a infância, associado a barulhos de
carro, celular, sendo a primeira crise em 2006, e, a partir dessa data, os sintomas surgiram a cada 7 a 15 dias, porém conseguia
controle medicamentoso, sendo que há 3 anos houve piora das crises, problemas relacionados à insônia e à dificuldade em criar os
filhos devido ao divórcio, com tentativas de suícidio, sendo a última em julho/2020 (histórico de 10 tentativas, a primeira aos 12
anos de idade), atualmente com taquicardia, sudorese e dispneia; (ii) ao exame físico, a autora apresentou-se em regular estado
geral, lúcida e orientada no tempo e espaço, hidratada, corada, com taquicardia e sinais de dispneia, dificuldade em expressar
sentimentos, chorosa, com tender points positivos em ombro direito e esquerdo, cotovelo direito e quadril direito, sem capacidade
diálogo e socialização, bem como para esforço físico de grande e moderada intensidade; (iii) a doença teve início em 17/5/2017 e
incapacidade provavelmente em 29/4/2019 (início da procura médica para tratamento medicamentoso); (iv) ela possui incapacidade
para manter diálogo e socializar, bem como para executar tarefas sem exercer nervosismo ou choro, ainda carregar peso; (v) o
tempo de recuperação pode ser estimado em 29/5/2021; (vi) a incapacidade é parcial, podendo ser a autora reabilitada para outra
atividade após melhora de seu quadro psíquico; (vii) na DER, em 12/11/2019, a autora estava incapacitada; (viii) não há previsão de
alta medicamentosa; (iv) ela deve realizar acompanhamento psicológico e psiquiátrico a fim de diminuição de suas crises
emocionais e controle, realizar tratamento correto para fibromialgia com diminuição de suas crises álgicas; (v) a atividade de
faxineira não induz em piora dos sintomas depressivos, entretando, pode induzir em piora para fibromialgia, caso estiver em crise
álgica, carregando peso e exercendo esforço fisico de grande a moderada intensidade; (vi)  a autora só iniciou tratamento de forma
correta em 29/04/2019, não podendo ser avaliada anteriormente; e (vii) ela apresenta sintomas depressivos que podem ser
combatidos através de atividade multidisciplinar, com psquiatra, psicólogo e medicação adequada, já a fibromialgia pode ser
controlada por medicação a fim de diminuição das crises álgicas.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que
lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial e em período pretérito (desde 29/4/2019).

A sentença, todavia, julgou improcedente a pretensão entendendo que, na DII, em 29/4/2019, a autora não detinha  a
qualidade de segurada da Previdência Social, sob os seguintes fundamentos:

(...) 

No evento 51, o INSS alega que, na data do início da incapacidade fixada (29/04/2019), a parte autora não tinha a carência necessária
para recebimento do benefício, uma vez que após o recolhimento relativo à competência de 08/2015, a demandante perdeu a qualidade de
segurada em 10/2016, somente voltando a recolher contribuições em fevereiro de 2019, dois meses antes da data do início da incapacidade.

Analisando o CNIS juntado aos autos (evento 26, DOC2), constato que, de fato, reafirme-se, após o recolhimento relativo à competência de
08/2015, a demandante perdeu a qualidade de segurada em 10/2016, somente voltando a recolher contribuições em fevereiro de 2019, dois
meses antes da data do início da incapacidade.

Apesar de ter qualidade de segurada, uma vez que tinha retornado a contribuir para o RGPS, a autora realmente não tinha a carência
necessária. Isso porque, segundo o artigo 27-A vigente à data da DII (princípio tempus regit actum) da Lei 8.213/91, a autora deveria ter
ao menos 12 contribuições após retomar a qualidade de segurada, sendo que ao menos a primeira deveria ser vertida sem atraso, na forma
do artigo 27 da Lei 8.213 de 1991:

Art. 27.  Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:                

[...]

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as
contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e
facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13.  

No entanto, não houve nenhuma contribuição da autora sem atraso (o pagamento deve ser feito até o dia 15 do mês posterior relativo à
competência paga, cf. art. 30, II, da Lei 8.212/91). Vejamos as contribuições da autora:
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Dessa forma, forçoso reconhecer que a parte autora não possuía a carência necessária na data do início da incapacidade fixada, não
fazendo jus à concessão do benefício.

O seguro social, embora social, é seguro, de modo que não é possível buscar nele a cobertura de um risco que se concretizou no momento
em que a parte autora não possuía a qualidade de segurada. 

Portanto, o benefício não é devido.

(...)

Com efeito, o extrato do CNIS de evento 26 demonstra que a autora, após manter vínculo empregatício até 31/8/2015,
retornou ao RGPS como contribuinte individual em 1/1/2018, com pagamento de contribuições até 31/10/2019. Ocorre que os
pagamentos das competências de 1/2018 a 12/2018 foram efetuados em 18/2/2019, ou seja, extemporaneamente (os demais foram
pagos pontualmente).

Segundo a TNU, no julgamento do Tema 192: "Contribuinte individual. Recolhimento com atraso das contribuições
posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso. Perda da qualidade de segurado. Impossibilidade de cômputo das
contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição para efeito
de carência".

Assim, pode-se concluir que, no caso, somente podem ser computadas as contribuições pagas a partir de 1/2019. 

A perícia judicial fixou a DII em 29/4/2019 e, nessa data, a autora reunia apenas 4 contribuições previdenciárias
válidas para fins de carência.

Sabe-se que o resgate de contribuições vertidas anteriormente à perda da qualidade de segurado, para fins de somá-las
àquelas vertidas após a refiliação ao RGPS, submete-se ao seguinte regramento, impondo-se aplicar a lei vigente na DII (TNU,
tema representativo de controvérsia n. 176):

Data do fato gerador (DII) Legislação aplicável Possível o resgate?
07/07/2016 Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991

(redação original)
SIM, desde que cumprida, a partir da nova filiação, 1/3 (um
terço) da carência

08/07/2016 a 04/11/2016 Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/91, com a
redação dada pela MP n. 739/2016

NÃO

05/11/2016 a 05/01/2017 Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991
(redação original)

SIM, desde que cumprida, a partir da nova filiação, 1/3 (um
terço) da carência

06/01/2017 a 26/06/2017 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela
MP n. 767/2017

NÃO

27/06/2017 a 17/01/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela
Lei n. 13.457/2017

SIM, desde que cumprida, a partir da nova
filiação, metade da carência

18/01/2019 a 17/06/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela
MP n. 871/2019

NÃO

A partir de 18/06/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela
Lei n. 13.846/2019

SIM, desde que cumprida, a partir da nova
filiação, metade da carência

Dessa forma, considerando que o início da incapacidade ocorreu em 29/4/2019, quando vigente a MP n. 871/2019,
expedida em 18/1/2019 pelo atual Presidente da República, dispondo a respeito da carência de retorno de 12 meses, pode-se afirmar
que a autora não preencheu o requisito (carência) para obtenção do benefício almejado, pois contava apenas com 4 contribuições
previdenciárias pretéritas à incapacidade. 

Ocorre que a perita atesta que a autora está incapacitada desde 4/2019 em razão de fibromialgia e depressão grave.

Sabe-se que a fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por queixa dolorosa músculo-esquelética difusa e
pela presença de pontos dolorosos em regiões anatomicamente determinadas, englobando  uma série de manifestações clínicas
como dor (em especial), fadiga, indisposição e distúrbios do sono. Embora não exista uma causa definida, estudos demonstram que
os pacientes com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor, como se o cérebro interpretasse de forma exagerada os
estímulos, ativando todo o sistema nervoso e fazendo com que a pessoa sinta mais dor. Como a fibromialgia é decorrente de uma
dor generalizada percebida nos músculos, é muito comum que pacientes sintam dificuldade de definir o local em que está inserida a
dor, indicando muitas vezes ossos ou juntas e até mesmo a carne; isso acontece porque os músculos estão presentes por todo o
corpo humano (Fonte: WALLACE, Daniel Jeffrey; WALLACE, Janice Brock. Tudo Sobre Fibromialgia: Guia para Pacientes e
Seus Familiares (tradução de Maria de Fátima Palmieri Meirelles), Rio de Janeiro: Imago, 2005). 

A carência constitui pressuposto para a obtenção de benefícios previdenciários de caráter alimentar, entretanto é
dispensada para fins de concessão de benefício devido em face de incapacidade, "nos casos de segurado que, após filiar-se ao
RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da
Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou
outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado" (inciso II do art. 26 da Lei n.
8.213/1991). 
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Agora, resta saber se o  rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei n. 8.213/1991 é taxativo ou meramente
exemplificativo, podendo contemplar outras hipóteses de isenção de carência como a doença arterial periférica.

A redação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91, acima transcrito, parece permitir a dispensa da carência em três
grupos de situações distintas: a) a primeira, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do
trabalho; b) a segunda nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência
Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência; e c) a terceira quando
houver outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 

Da leitura do inciso II do art. 26,  exsurge a constatação de que esse rol é taxativo. Não é possível extrair outras
hipóteses de isenção da carência para o segurado filiado. Contudo, a lista contemplada na segunda situação acima destacada
não é exaustiva. Caso contrário, corre-se o risco, com a ausência de atualização da lista, de doenças tão graves quanto aquelas já
previstas não constarem do rol e pessoas acometidas de moléstias terrivelmente devastadoras, com evolução mais célere entre o
contágio e a manifestação da incapacidade, ficarem privadas da concessão do benefício em virtude da falta da carência.

Além disso, a terceira situação permite a dispensa quando houver ou outro fator que lhe confira especificidade e
gravidade que mereçam tratamento particularizado.

Ou seja, a lista de doenças não pode ser considerada taxativa, uma vez que não é possível enclausurar nela todas as
enfermidades que poderiam ser enquadradas nesse conceito de doença grave, sendo plenamente possível que um segurado seja
portador de moléstia que o coloque em igualdade de condições para fins de dispensa de carência para a concessão do benefício.
Como exemplo de que a lista prevista no art. 151, atualmente, não pode ser taxativa, bastaria pensar, por exemplo, em um segurado
vitimado pelo novo coronavirus que, em face de complicações decorrentes, resultasse incapaz de forma permanente para as suas
ocupações habituais.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva para a lista, hoje constante do art. 151, para fins de dispensa de
carência, uma vez que seria impossível que as normas arrolassem todas as doenças existentes consideradas graves.

Sobre essa questão, oportuno é o destaque do julgamento do PEDILEF n. 050573821.2016.405.8100, pela TNU,
em 23/02/2018: 

(...)  No mais, observo que o rol de doenças elencadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, não é taxativo, sendo reconhecida pelos Tribunais a
possibilidade de aplicação análoga de tal dispositivo. Todavia, não basta ao julgador constatar a gravidade da doença analisada para que
seja aplicada a analogia, do contrário, é preciso que haja correspondência entre a moléstia apresentada pelo segurado e uma das
enfermidades elencadas previamente como isentas de carência na norma abstrata. As doenças enunciadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91,
em razão de sua especial gravidade, são próprias à “invalidez mórbida”, isto é, “doenças que, por causar especial sofrimento ou
estigmatizar o paciente, dispensam a carência para a concessão do benefício, desde que a doença se manifeste após a filiação” (Daniel
Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Junior. Comentário à Lei de Benefícios da Previdência Social. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004, p. 419).

A lista das doenças que dispensam o período de carência encontra-se regulamentada no art. 147, II, anexo XLV, da
Instrução Normativa 77/2015 do INSS. São elas: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave;
estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Síndrome da Imunodeficiência Adquirida –AIDS; contaminação por
radiação com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia grave.

Ora, a fibromialgia, além de ser crônica/grave, tem correspondência com a doença elencada no citado rol da IN n.
77/2015, qual seja, espondiloartrose anquilosante, devendo ser, assim, aplicada a analogia, nos termos do entendimento da TNU.

Registre-se que tramita, no Senado Federal, o Projeto de Lei n. 4.399/2019 que visa alterar a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, para incluir a fibromialgia no rol das doenças que
asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento de período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez.

Nesses termos, deve ser reformada a sentença para que seja dado provimento do RI da autora, concedendo-lhe auxílio-
doença desde a DER em  12/11/2019.

A respeito da fixação da DCB, a perícia judicial constatou a existência de incapacidade a partir de 29/4/2019 e
afirmou que a  incapacidade verificada, no entanto, possui natureza apenas temporária, com recuperação da capacidade laborativa
em 29/5/2021.

O § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de
concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8° deste artigo, o benefício cessará
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após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado
requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei".

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do PU interposto no processo de n.
0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado
para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente,
sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos
segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB
fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica." (Data do julgamento:
19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert estimou a data de 29/5/2021 para a recuperação da plena capacidade laborativa e, ante o imperativo legal
de fixação de DCB e a estimativa pericial,  deve-se limitar, em princípio, a concessão do benefício em 29/5/2021.

Ocorre que o  PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma
Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial
adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame,
sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para
viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo
de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data
da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir da implantação do benefício, de modo que haja tempo hábil para que o autor
requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o pagamento de auxílio-
doença desde a DER em 12/11/2019,  com a fixação da DCB em 30 dias a partir da implantação. Considerando as decisões
pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação
do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda
Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a
partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividadeDeferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o
INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001564925v51 e do código CRC 3372cecb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5026261-53.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HUDSON BRUZZI QUEIROZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 55), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o autor é portador de cervicalgia
mecânica, associada por parestesia em membros inferiores, e também artrodese C4-C5, por estenose absoluta de canal medula e
mielomácea associada; (ii) o relatório médico em anexo informa que o mesmo deve permanecer afastado de suas funções laborais
que cursem com sobrecarga e/ou impacto repetitivo em região cervical para qualificação do tratamento proposto e plena
recuperação do quadro patológico; (iii) mesmo estando o Autor incapaz, devido a doença e diversas outras complicações que teve, o
que se comprova pelos diversos laudos juntados, a Requerida em 30/09/2019, negou a renovação de seu auxilio doença, pois,
entendeu que o Autor se encontrava apto para o trabalho; (iv) o autor foi obrigado a afastar de seu emprego, por encontrar-se inapto
e ainda sem receber o auxílio, vez que laudo ocupacional realizado pela empresa é claro em declarar o Autor inapto; (ix) o Autor
fora submetido a perícia médica, onde fora constatado que de fato o Autor não detém condições de retornar ao trabalho, diante da
sua incapacidade laborativa; (x) requer judicialmente o restabelecimento do benefício de Auxílio-doença previdenciário ou,
alternativamente, a concessão de Aposentadoria por invalidez previdenciária; (xi) comprovado o direito do Autor ao benefício
pleiteado, deve o INSS concedê-lo auxílio-doença previdenciário desde o dia do 4 requerimento/cancelamento administrativo, ou
seja, desde 30/09/2019.

Sem contrarrazões.

 IDADE 61 anos
PROFISSÃO Não informada
ESCOLARIDADE Superior Completo
DOENÇA(S) NEUROPATIA EM MEMBROS SUPERIORES E MEMBRO INFERIOR COMO SEQUELA DE HERNIA DE DISCO CERVICAL E

LOMBAR, COM MIELOMALACEA ASSOCIADA

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar
de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização
de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-
doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-
acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições,
prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante
um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
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III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

5026261-53.2020.4.02.5001 500001557167 .V39 JES51523© JES10769

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 28/04/2022
Pauta: 342



24/06/2022 13:51 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 477/505

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:
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"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 10/11/2020 requerendo a concessão de auxílio-doença desde 30/09/2019 e sua conversão
em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 15/08/2018  à 30/09/2019 (evento 31).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
09/11/2019 
 
 
 

Tomografia computadorizada da coluna cervical realizado por médico radiologista atestando que
há sinais de espondilodiscoartropatia cervical degenerativa acentuada, notadamente nos
níveis C3-C4 e C4-C5, associados à pequena redução da amplitude do canal vertebral e
mielopatia espondilótica.

29/11/2019 Laudo médico subscrito por neurocirurgião atestando que paciente com mielopatia pós
traumática com lesão medular foi operado submetido a artrose cervical em 2018, permaneceu
com sequela motora em mmss e dor neuropática crônica. No momento em acompanhamento
com uso de medicações para dor neuropática sem melhora além de disestesia e hipoestesia em
MMSS e MMIII. RNM mostra sinais de mielopatia ao nível de C3-C4 e estenose foraminal
bilateral em C3-C4-C5. Sem condições de exercer atividades laborativas. CID: M50.1.

04/12/2019 Relatório médico subscrito por médico cirurgia da coluna atestando que paciente com
cervicalgia mecânica, associada por parestesia em membros inferiores hoje com 01 ano e 02
meses de pós operatório para descompressão + artrose -C4-C5 por estenose absoluta de canal
medular e mielomácea associada. No momento mantendo reabilitação funcional para
estabilização da musculatura paravertebral cervical, ainda com restrição mecânica, além
de neuropatia (dor neuropática, parestesia) em recuperação clínica. Deve permanecer
afastado das funções laborais que cursem com sobrecarga e ou impacto repetitivo em
região cervical para qualificação do tratamento proposto e plena recuperação do quadro
patológico. Ainda saliento quanto ao défit neuropático que impossibilita a capacidade
mecânica predominantemente dos membros superiores, devendo ser avaliado quanto as
restrições impostas por esse quadro neuropático. O tempo de afastamento não pode ser
definido de forma quantitativa, uma vez que a recuperação patológica é reservada caso a caso
CIDS Z98.8/M50.0/G54.2.

A perícia judicial evento 33, por sua vez, elaborada em 29/06/2021, por médico especialista em ortopedia e
traumatologia, concluiu que a autor, é portador de neuropatia em membros superiores e membros inferiores,
e está incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor possui 61 anos e trabalha como almoxarife – controle de estoque de mercadorias de
limpeza, relatando incapacidade ao trabalho após queda da propria altura em 23/12/2017, trauma de crânio e coluna cervical,
(ii) relata perda de consciência, encaminhado ao pronto socorro de viana, e depois ao hospital evangêlico, (iii) informa manter dor e
limitação de membros superiores, mesmo tendo submetido a tratamento cirúrgico em julho/2018 - artrodese cervical c4-c5, (iv)
se queixa também de lobociatalgia esquerda, com parestesia do membro inferior esquerdo, (v) diante das queixas do autor, o perito
confirma neuropatia em membros superiores e membro inferior como sequela de hérnia de disco cervical e lombar, com
mielomalacea associada, (vi) apresenta cervicalgia e parestesia de membros superiores, presença de parestesia em membro
inferior esquerdo, apresentando paresia de membros superiores grau 4 e paresia de membro inferior esquerdo grau 4; (iv) o
perito baseou a sua avaliação no laudo medico do Dr. Thiago maia, cirurgião de coluna, em 04/10/2018, informando sobre o
procedimento cirurgico de descompressao medular após estenose absoluta do canal e mielomalacea associada; laudo médico
Dr. Franciso, neurocirurgia, em 22/03/2021, com cervicalgia mecânica; (v) a atividade profissional habitual da pessoa
examinada: afastado do trabalho, sustentado pelo seus irmãos; (vi) a pessoa examinada não atinge a média de rendimentos
alcançada em condições normais pelos trabalhadores da mesma categoria porque apresenta déficit tanto de membro superiores
e membro inferior esquerdo; (vii) apresenta limitações funcionais como pegar peso e deve evitar subir escada por longos
degraus, apto apenas a ficar sentado; (viii) a data de início da incapacidade é 23/12/2017, que foi a data do trauma, (ix) apresenta
incapacidade ao trabalho; (x) apresenta incapacidade de duração indefinida e sua recuperação é imprevisível; (xi)  para a
recuperação da sua capacidade laborativa é necessário fisioterapia, fortalecimento e evitar pegar peso, (xii) não é possível afirmar
tempo necessário para reabilitação; (xiii) paciente necessita de acompanhamento com médico neurocirurgião e prováveis bloqueios
periféricos;  (xiv) a pessoa examinada não tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que haveria incapacidade
laboral desde 13/12/2017 para atividades que exigissem pegar peso e subir escadas por longos degraus. 

Ora, embora ele exerça a função de almoxarife, que seja predominantemente sentado, verfico que o laudo pericial
atesta limitações que dificultam o autor de se locomover dentro de um escritório onde há necessidade de controle de estoque. No
mais, os documentos particulares apresentados atestam a incapacidade laborativa e a necessidade do afastamento do seu labor desde
novembro de 2019. 
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Assim, deve ser restabelecido o auxílio-doença desde a data de cessação, em 30/09/2019. 

Quanto à data de cessação do benefício, o PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I
- Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde
a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial)
não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser
contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia". 

Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir da implantação do benefício, de modo que haja tempo hábil para que o autor
requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o restabelecimento de
auxílio-doença desde a cessação em 30/9/2019,  com a fixação da DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-
se o prazo a partir deste julgado. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ,
Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data
em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de
mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da
Lei 11.960/2009). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada
neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento
de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida
(art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001557167v39 e do código CRC a246cdd5.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005160-54.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADENIR TEIXEIRA RONCATI DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença que julgou extinto o feito sem a
resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões recursais (evento 37), alega, em síntese,  que (i) requereu benefício por incapacidade temporária em
27/2/2020, sendo sua perícia agendada para 18/03/2020 na sede a autarquia, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim; (ii) é
trabalhadora rural e caiu de uma caixa seca, enquanto fazia a colheita, de uma altura de 8 m; (iii) ao requerer o benefício estava sob
a vigência das regras da Lei 8.213/1991, contudo com o advento da pandemia foi determinado que fosse enviado o laudo médico
para análise do benefício; (iv) ao enviar o laudo médico que possuía, o benefício foi negado, haja vista que não constava o tempo de
afastamento, conforme exigência da Lei 13.982, de 02 de abril de 2020; (v) a autarquia não facultou a abertura de exigência para
apresentação de novo laudo, o que no momento não era possível, pois o médico da autora não estava atendendo, haja vista a
situação de saúde pública enfrentada naquele momento no País; (vi) conforme mencionado o requerimento de benefício por
incapacidade temporária fora realizado em 27/02/2020, sendo a sua perícia presencial agendada para 18/03/2020, contudo o pedido
da autora é negado por falta de interesse de agir, baseada em exigências de legislação publicada em 02/04/2020; (vii) a sentença
afirma que o requerimento foi realizado no período em que as regras para concessão de benefício por incapacidade estavam
determinadas na Lei nº 13.982/2020 e na Portaria Conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020, mas  o requerimento não foi feito no
período em que as regras para concessão do benefício por incapacidade estavam determinadas por essa lei, pois o pedido foi feito
em 27/02/2020, havendo designação de perícia em 18/03/2020, devendo, portanto, serem aplicadas as regras daquela época,
respeitando o princípio do tempus regit actum, conforme entendimento jurisprudencial; e (viii) não obstante, a autarquia, ao
observar que o laudo não atendia às exigências da atual legislação, que  é posterior ao requerimento, não abriu exigência para
adequação, indeferindo de pronto o benefício.

Sem contrarrazões.

VOTO

A autora ajuizou esta ação em 19/8/2020 objetivando a concessão de auxílio-doença desde 27/2/2020 (evento
1/COMP16). A sentença julgou extinto o feito, sem a resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

A parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, formulado
em 27/02/2020, e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O pedido foi realizado no período em que as regras para concessão de benefício por incapacidade estavam determinadas na  Lei nº
13.982/2020 e na Portaria Conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020. Portanto, não há que se falar aqui em designação de perícia, haja
vista que a autora, ao tempo do pedido realizado na esfera administrativa, não foi submetida à perícia.

Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o INSS suspendeu o atendimento presencial em suas agências e assim, até ulterior
determinação, para análise do pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, deve ser observado o que determina a Lei nº
13.982/2020 (art. 4º) e Portaria conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020.

Nesse rumo, a Lei nº 13.982/2020 preceitua que:

Art. 4º Fica o INSS autorizado a antecipar 1 (um) salário-mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o
art. 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, ou até a realização
de perícia pela Perícia Médica Federal, o que ocorrer primeiro.

Parágrafo único. A antecipação de que trata o caput estará condicionada:

I - ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício de auxílio-doença;

II - à apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS.

E a Portaria conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020, que disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente do
benefício de auxílio-doença, assim prevê:
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Art. 2º (...)

§ 1º O atestado médico deve ser anexado ao requerimento por meio do site ou aplicativo "Meu INSS", mediante declaração de
responsabilidade pelo documento apresentado, e deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - estar legível e sem rasuras;

II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe;

III - conter as informações sobre a doença ou CID; e

IV - conter o prazo estimado de repouso necessário. (grifei)

Pois bem.

Na presente hipótese, de fato, houve requerimento administrativo, mas pautado nas exigências trazidas pela Lei nº 13.982/2020, que, como
já mencionado, foi sancionada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Da análise do requerimento administrativo, verifico que o beneficio foi indeferido pelo motivo “NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO
CONFORMAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NO ATESTADO MÉDICO”. 

Analisando os documentos médicos levados à autarquia (Evento 23, OUT2), observa-se que os atestados médicos apresentados pela autora
não cumpriram todas as exigências delimitadas na Portaria conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020, pois não consta nos laudos o prazo de
repouso necessário. 

Assim, caberia à parte autora pleitear, na esfera administrativa, o benefício pretendido, apresentando atestado médico com todos
os requisitos exigidos pela citada lei e portaria.

A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme artigo 485,
§3º, do CPC.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

(...)

O documento de evento 1 (COMPT16) comprova que a uatora formulou, em 27/2/2020 requerimento administrativo
de benefício por incapacidade (NB 6315130902). O INSS, na petição de evento 23, afirma que não localizou no sistema o referido
pedido, aduzindo que consta apenas o pedido formulado em 12/4/2020 (NB 7053933858). 

Conforme os documentos de evento 23, o INSS indeferiu o pedido formulado em 12/4/2020 em razão de a parte
autora não ter apresentado laudo médico evidenciando o período de repouso que deveria ficar em razão da doença incapacitante que
alega ser portadora.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a exigência encontra amparo na Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, e na
Portaria Conjunta n. 9.381, de 6 de abril de 2020, que exige a apresentação de atestado médico contendo os seguintes requisitos: "I
- estar legível e sem rasuras; II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho
de Classe; III - conter as informações sobre a doença ou CID; e IV - conter o prazo estimado de repouso necessário".

Registre-se que a Lei n. 13.892/2020, dentre outras medidas, autorizou o INSS a antecipar 1 salário mínimo para os
requerentes de auxílio-doença, durante o período de 3 meses, a fim de combater os efeitos decorrentes da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), condicionando-se tal antecipação  à apresentação de atestado médico e do cumprimento da carência de 12 meses do
auxílio-doença. Para regulamentar o diploma legal, o INSS emitiu a Portaria Conjunta n. 9.381/2020, disciplinando a antecipação e
a análise dos atestados apresentados.

Esta TR, na Sessãodo dia 12/8/2021, por maioria, no julgamento do processo n. 5005107-73.2020.4.02.5002/ES,
firmou o entendimento de que a exigência de apresentação de atestado médico pelo segurado, nos termos da Lei n. 13.892/2020 e
da Portaria Conjunta n. 9.381/2020, para fins de concessão de benefício por incapacidade, não contém
ilegalidade/inconstitucionalidade, sendo que o ajuizamento de ação judicial sem o cumprimento de tal preceito configuraria sim
ausência de interesse de agir. 

Ocorre que o requerimento formulado em 27/2/2020 é anterior à edição da Lei 13.982, de 2/4/2020, não havendo,
assim, como aplicar as novas regras ao pedido pretérito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem a resolução de mérito para que se dê
prosseguimento ao feito, eis que manifesto o interesse de agir da autora no presente caso. 

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença e ser dado
prosseguimento ao feito, com a produção de prova pericial, ante o manifesto interesse de agir na apreciação do pedido formulado
em 27/2/2020 (NB 6315130902). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art.
55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001567052v22 e do código CRC 5a4df7dd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002819-26.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLLON CORREA DE AVELAR (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (Evento 145), a parte recorrente alega, em síntese, (i) que o perito desprezou os laudos
médicos particulares; (ii) que os documentos médicos trazidos aos autos comprovam sua incapacidade laborativa; (iii) que a mera
participação em cursos, como ocorreu no caso em tela, não significa que se encontre apto a voltar ao mercado de trabalho; e (iv)
que o Juízo a quo não levou em consideração suas circunstâncias pessoais e sociais.

Sem contrarrazões.

IDADE 38 anos.
PROFISSÃO Manutenção de computador (Certificado de reabilitação profissional no Evento 1, ANEXO7).
ESCOLARIDADE Ensino fundamental incompleto.
DOENÇA(S) Coxartrose e transtorno misto ansioso e depressivo.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
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§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 13/11/2018 requerendo o restabelecimento do auxílio-doença cessado em 31/01/2018 e
sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 07/08/2012 a 31/01/2018 (Evento
10).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada), contemporâneos à data da
cessação do benefício:

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
11/01/2018 Apresenta abaulamento discal L5/S1, com radiculopatia e perda de força e quedas frequentes.

Sem condições de retornar ao trabalho (Evento 1, LAUDO6, fl. 6).
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25/01/2018 Paciente faz seguimento neste clínica em função de dificuldade intelectual, transtorno
comportamental, gagueira e tricotomia. TC crânio e EEG normais (Evento 1, LAUDO6, fl. 7).

Posteriormente, trouxe aos autos os laudos de Evento 40, Evento 42, Evento 96, Evento 98 e Evento 125. 

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 11/01/2019, concluiu que não foi identificada no ato da
perícia patologia incapacitante, pois a parte autora embora tenha limitação já foi reabilitada pelo INSS em função compatível
com as suas limitações.

Intimado a se manifestar sobre o laudo pericial, a parte autora requereu esclarecimentos, os quais foram prestados pelo
douto médico em seu laudo complementar de Evento 54.

Na Sentença de Evento 64, o pedido do autor foi julgado improcedente.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado que, em julgamento proferido por esta TR/ES, foi-lhe dado
provimento "para anular a sentença, nos termos da fundamentação supra, determinando a realização de prova pericial, com perito
especialista em Psiquiatria ou Neurologia, a ser nomeado pelo Juízo de origem.  Sem condenação em custas e honorários" (Evento
87).

Desse modo, em 20/09/2021, foi realizada nova perícia com médica especialista em Psiquiatria, tendo a perita
atestado que o autor padece de transtorno misto ansioso e depressivo, patologia que, no entanto, não tem o condão de incapacitá-lo
ao exercício de sua atividade laborativa habitual de manutenção de computadores (certificado de reabilitação profissional no Evento
1, ANEXO7).

Em suas conclusões, deixou assente a jusperita:

Periciando de 38 anos, com incapacidade parcial e definitiva que o impossibilita a continuar exercendo sua função como ajudante de
serralheiro, passou por reabilitação profissional disponibilizada pelo INSS para realizar atividades compatíveis com as suas limitações.
Além disso, com base nos dados coletados durante a entrevista e da documentação apresentada, pode-se concluir que o periciando
apresenta quadro compatível com o diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo. Esse transtorno é caracterizado na 10ª edição da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) pelo desenvolvimento de sintomas
ansiosos e depressivos simultaneamente, sem que nenhum deles tenha predominância sobre o outro, e sem que a intensidade de algum deles
seja suficiente para justificar um diagnóstico isolado, como é observado no caso em questão. Assim, considerando o exposto até o
momento, o periciando não encontra-se incapacitado para o trabalho.

Ainda, no Evento 130, a médica do Juízo apresentou seu laudo complementar.

Pois bem.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário,
haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos.
Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
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baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001592507v11 e do código CRC 5f859726. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000635-80.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SONIA MARIA NOGUEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) sofre com metatarsalgia grave em
pé esquerdo decorrente de fratura consolidada, sente fortes dores na região, razão pela qual houve indicação médica para realização
de cirurgia com urgência, conforme confirmado pelos Laudos Médicos acostados aos autos, (ii) foi solicitado a realização da perícia
na especialidade ORTOPEDISTA, qual foi concedida e designado perito que após exame concluiu pela incapacidade permanente e
parcial da Recorrente, entretanto, com grave equívoco quanto a data de início da incapacidade; (iii) a recorrente trabalha na
condição de autônoma fazendo salgados para venda, entretanto, as fortes dores lhe impedem de permanecer por longo período em
pé o que prejudica seu labor; (iv) o perito concluiu pela existência de incapacidade laborativa, entretanto, cometeu grave erro ao
confundir data de início da doença (DID) com data de início da incapacidade (DII), o que prejudicou o direito da Recorrente tendo
em vista a inobservância também pelo juízo a quo;  (v) resta claro que a incapacidade definitiva da Recorrente só sobreveio com o
agravamento da patologia e o indicativo para cirurgia com urgência (11/2020), tanto que o requerimento administrativo só
aconteceu em 05/10/2020; (x) cumpre destacar que a Recorrente possui a patologia desde 2018, conforme relatado pelo perito,
entretanto, a patologia estava em tratamento e não lhe impedia de exercer suas atividades laborais, tanto é que a Recorrente não
possui nenhuma solicitação de benefício por incapacidade da época; (xi) assim, o início da doença se deu em 2018, o que não se
confunde com o início da incapacidade que sobreveio com o agravamento em 2020; (xii) é inadmissível acreditar que uma pessoa
idosa, aos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, com baixo grau de instrução, exercendo atividade autônoma para garantir seu
sustento, e acometida de metatarsalgia grave em pé esquerdo decorrente de fratura consolidada seja capaz de continuar exercendo
suas funções de forma habitual; (xiii) o conjunto fático probatório e as condições pessoais da segurada, tais como idade, grau de
instrução e histórico de atividades, quais são de extrema relevância para definir a real possibilidade de reingresso no mercado de
trabalho.

Sem Contrarrazões.

 IDADE 58 anos
PROFISSÃO auxiliar de serviços gerais
ESCOLARIDADE ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S) hálux valgo à esquerda associado à artrose tarsal e metatarsofalangeana. (CID – M25.5 / M19 / M20.1)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:
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Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".
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Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)
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A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

 A autora ajuizou esta ação em 12/03/2021 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária desde
05/10/2020 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que recebeu benefício por
incapacidade temporária de 03/08/2005 à 15/03/2009 e 21/07/2009 à 07/03/2010 evento 19  .

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
18/11/2020 Laudo médico subscrito por  ortopedista com o seguinte teor: "paciente apresentando quadro

álgico crônico e severo de metatarsalgia grave em pé esquerdo decorrente de fraturas
consolidadas viciosamente no 2º e 3º matatarso, além de matatarso menor em  pé. Tem
indicações absoluta de correções cirurgicas pelas consequêcias geradas a hálu valgo grave e
presença de calos de pressão decorrentes de fraturas consolidadas minunciosamente. Sem
condições laborais.

16/09/2020 
 
 
 
 
 
 

Laudo médico subscrito por ortopedista com o seguinte teor: "paciente apresentando
metatarsalgia grave em pé esquerdo decorrente de fraturas consolidadas viciosamente no 2º e 3º
matatarso, além de matatarso menor em  pé esquerdo. Apresenta indicação absoluta de correções
cirúrgicas no pé acometido devido a hálu valgo grave e presença de calos de pressão decorrentes
das consolidações viciosas das fraturas do metatarso. Sem condições laborais plenas CID
10:M77.8 Exame de imagem.

A perícia judicial evento 22, por sua vez, elaborada em 18/06/2021, por médico especialista em ortopedia e
traumatologia, concluiu que a autora era portadora de hálux valgo à esquerda associado à artrose tarsal e
metatarsofalangeana e estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a queixa da pericianda no ato da perícia é dor no pé esquerdo, (ii) é portadora de hálux valgo
à esquerda associado à artrose tarsal e metatarsofalangeana, (iii) a enfermidade em questão possui etiologia multifatorial, sem nexo
com o labor do periciado, (iv) a doença, lesão ou deficiência não decorre de acidente de trabalho, (v) há limitação para o exercício
do último trabalho habitual, pois possui dificuldade de deambulação, não conseguindo manter-se em posição ortostática por longos
períodos, (vi) a limitação da pericianda é de natureza permanente e parcial, (vii)  a data provável do início da doença, lesão ou
deficiência é 16/10/2018, (viii) a data provável do início da limitação identificada também é  16/10/2018, uma vez que, no
momento do diagnóstico, o autor já se encontrava incapacitado, (ix) a autora não está apta para ser reabilitada, pois possui fortes
dores que geram dificuldades em atividades básicas, limitando o seu rendimento ao mínimo necessário às distintas atividades
laborativas, (x) a mesma apresenta dificuldade em se deslocar para o trabalho, bem como a avançada idade da periciada e a baixa
escolaridade, que não contribuem com o processo de reabilitação; (xi) no ato da perícia foi considerado o exame físico do tornozelo
esquerdo e laudos médicos e radiografia realizada em 16/10/2016,  (xii) a pericianda está realizando tratamento médico pemanente
e no momento aguarda tratamento cirúrgico, (xiii) há previsão /indicação de tratamento cirúrgico; (xiv) não foi realizada
intervenção cirúrgica; (xv) o procedimento é oferecido pelo SUS.

Acontece que, em 16/10/2018 (data de início da incapacidade fixada pela perícia médica), a autora não tinha
qualidade de segurada, nem que fosse aplicada a prorrogação máxima de período de graça de 36 meses, nos termos do art. 15, § 4º,
Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99.

E, quanto à alegação de que em 16/10/2018 teria sido a data de início da doença e a incapacidade teria advindo do
agravamento da sua patologia, o perito foi muito claro ao afirmar que a data de início da incapacidade foi baseada na radiografia
realizada pela parte autora e que a limitação remete à data do início da doença, uma vez que, no momento do diagnóstico, a autora
já se encontrava incapacitada.

No mais, o conjunto probatório, não demonstra que a incapacidade da autora decorre do agravamento da sua lesão ou
patologia. 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. A
autora, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
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baixem os autos ao Juizado de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001594190v29 e do código CRC 10dd3dff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001405-82.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZINETTE VICENTE DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 38), alega, em síntese, que (i) é portadora de hipertensão arterial (I10), diabetes
mellitus (E11.9) e dislipidemia não especificada (E78); (ii) em 2019 sofreu infarto agudo do miocárdio (I21.9); (ii) a conclusão do
perito foi contrária a todos os laudos e exames acostados na exordial; (iii) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo
perfeitamente decidir de acordo com seu livre convencimento, valendo-se das demais provas já produzidas durante a instrução
processual; (iv) não é possível prever a duração do tratamento de saúde; (v) encontra dificuldades para realizar atividades
cotidianas, sendo frequentemente acometida por sensações de falta de ar, fadiga e cansaço em razão dos mínimos esforços, de modo
que os elementos indicados na perícia não coadunam com o verdadeiro quadro de saúde; (vi) a perícia não foi realizada por médico
especialista, o perito limitou-se a analisar o que lhe era conveniente; e (vii)  pretende a reformar integral da decisão para adequação
ao caso concreto.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte ré.

 IDADE 59 anos
PROFISSÃO Servidora Pública: auxiliar de serviços gerais (declarada na inicial) / cozinheira (informação do perito)
ESCOLARIDADE Ensino médio
DOENÇA(S) Hipertensão arterial (I10), diabetes mellitus (não insulino - dependente, E11.9) e dislipidemia não especificada (E78) e infarto agudo do

miocárdio em 2019 (I21.9), conforme conclusões da perícia judicial

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
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V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).
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Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)
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Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 13/05/2021 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária desde a
sua cessação em 25/12/2018 (NB 625.749.122-7), ou, não sendo o caso, desde a sua cessação em 15/1/2020 (NB 629.817.857-
4). Consta, nos autos, que recebeu benefício por incapacidade temporária de 23/11/2018 a 25/12/2018, bem como de 29/09/2019
a 15/01/2020 (evento 1/CNIS9).

Com a inicial, a autora apresentou a declaração médica datada em 24/9/2019 com o seguinte teor: "Declaro para
devidos fins que Luzinete Vicente de Oliveira está internada nesta unidade hospitalar - HRAS (clínica médica III), desde o dia
14/12/2019, sem previsão de alta". Houve também a juntada de outro documento médico, emitido em 26/9/2019 por médico do
hospital em que esteve internada, atestando que foi encaminhada em razão de dor precordial de forte intensidade, com alteração
eletrocardiográfica, no momento em bom estado geral, com abdome flácido, indolor à palpação, sem sinais de irritação peritoneal,
membros inferiores sem edemas, sendo encaminhada ao cardiologista.

A perícia judicial (evento 20), por sua vez, elaborada em 06/08/2021, por médico especialista em medicina do
trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora de hipertensão arterial (I10), diabetes mellitus (não insulino-
dependente, E11.9), dislipidemia não especificada (E78) e infarto agudo do miocárdio (I21.9), não estava incapacitada para o
trabalho habitual de COZINHEIRA.

Destacou o perito que (i) a autora, ao exame, queixou-se de falta de ar, fadiga, cansaço, intolerância a esforços,
informando uso atual de Atenolol, Losartana, Anlodipino, Hidroclorotiazida, AAS, Atorvastatina, Metformina e Omeprazol; (ii) os
relatórios médicos apresentados informam ocorrência de infarto agudo do miocárdio em 15/09/2019, internação hospitalar por 11
dias, com realização de cineangiocoronariografia que evidenciou aterosclerose de artéria coronária descendente anterior, realização
de angioplastia com implante de 01 Stent em 24/09/2019, evoluindo favoravelmente (CIDs I21.3, I21.9, I10, I25.0 e E78); (iii) ela
apresentou cineangiocoronariografia de 19/09/2019 evidenciando aterosclerose de ACDA, bem como relatório de angioplastia por
stent de 24/09/2019 e ecodoppler de carótidas e vertebrais sem alterações significativas, sendo que o ecodoppler de 30/10/2019
revelou fração de ejeção de 60% e hipertrofia ventricular esquerda discreta e o ecodoppler de 28/10/2020 revelou fração de ejeção
de 64% e sem outras anormalidades, porém o teste ergométrico de 13/10/2020 foi inconclusivo; (ii) ao exame físico, apresentou-se
em bom estado geral, marcha atípica, facies atípico, média estatura, com sobrepeso, vigil, orientada auto e alopsiquicamente, sem
aumento do campo vivencial, atitude ativa e colaborativa; autocuidados preservados, atenção preservada, exame psíquico
normal, mobilidade normal, força muscular normal, pressão arterial 150/90 mm Hg, sem edemas periféricos, ausência de turgência
jugular; ausência de baqueteamento digital, ausculta cardiopulmonar sem anormalidades, frequencia cardíaca 76 batimentos por
minuto, frequência respiratória 18 incursões por minuto; (iii) com os elementos periciais apresentados não foi possível caracterizar
incapacidade para a atividade de cozinheira; (iv) não há elementos técnicos suficientes para determinar a data de início das
patologias; (v) por falta de elementos, não é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do
benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial; (vi) a autora está em tratamento regular (oferecido pelo SUS),
não havendo previsão de término, também não havendo indicação ou informação sobre indicação cirúrgica; (vii) os exames
complementares não indicam a existência de limitações funcionais ou alterações estruturais resultantes do infarto ocorrido; e (viii)
ela aApresentou isquemia em 2019 resultante de acometimento de uma única artéria coronária (ACDA), sendo esta artéria tratada
com angioplastia.

Intimada à respeito do laudo pericial, apresentou a petição de evento 30 aduzindo que (i) a perícia médica confirmou o
rol de doenças apontadas na exordial; (ii) a conclusão do lado é incorreta, contrariando os laudos e exames acostados ao carderno
processual; (iii) utiliza medicamentos em dosagens altas submetendo-a efeitos colaterais; (iv) é incapaz para exercer atividade
laborativa, visto que encontra dificuldades para realizar atividades cotidianas; (v) é frequentemente acometida por sensações de
falta de ar, fadiga e cansaço; (vi) a perícia não foi realizada por médico especialista; (vii) o perito se limitou a reproduzir o
entendimento de que “com os elementos periciais apresentados não foi possível caracterizar incapacidade para a atividade de
cozinheira”; (viii) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo perfeitamente decidir de acordo com seu livre
convencimento, valendo-se das demais provas já produzidas durante a instrução processual; e (ix) é necessária nova perícia, por
médico especialista em cardiologia

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial ou em período pretérito.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o entendimento segundo o qual não há óbice
a que a perícia médica possa ser validamente realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária verificação em cada
caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

Na situação em exame, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações
funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.
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Esta TR/ES já fixou o entendimento de que tanto o clínico geral quanto o médico do trabalho acham-se
profissionalmente habilitados para identificar a existência de incapacidade para o trabalho nas ações previdenciárias. O que deve ser
avaliado é se o laudo foi bem fundamentado e se trouxe respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelo Juízo e pelas partes.
Somente nos casos em que a situação exija conhecimento especializado, a demandar a designação de médico com conhecimentos
muito específicos, há a necessidade de designação de especialista, médico reconhecido como apto a realizar o encargo.

Segundo o Enunciado 57 destas Turmas Recursais, "a designação de médico generalista não dá causa à nulidade da
perícia realizada para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico
complexo" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região, 12.06.2017, pág. 204).

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da necessidade de realização de
novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução.
Trata-se, portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.

Os documentos médicos apresentados, na inicial, por sua vez, não são suficientes para sinalizar o alegado estado
incapacitante. Na verdade, são contemporâneos aos períodos em que recebeu o benefício por incapacidade (23/11/2018 a
25/12/2018 e 29/09/2019 a 15/01/2020). 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário,
haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos.
Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial,
à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei
8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente (Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Em razão dos fundamentos expostos, deve ser mantida a sentença.

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo
requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001589369v35 e do código CRC 2073d39a.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:50:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003364-25.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 46), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) exerce função de vigia e de acordo
com o perito é portador de cegueira em um olho; (ii)  com essas enfermidades,  tem a visão do olho direito completamente
comprometida, pois em decorrência de sua patologia, possui a visão totalmente embasada, sofre de dores e desconforto nos olhos,
sensibilidade à luz, bem como, sente dores de cabeça constantes por forçar a visão para enxergar, razão pela qual não possui
condições de exercer sua função laborativa de vigia; (iii) realizou tratamento médico, não tendo, contudo, readquirido sua
capacidade laborativa, em que pesem seus esforços e dedicação para se recuperar, sendo assim, fica completamente evidenciado
que necessita e faz jus ao benefício, uma vez que, sem ele, não tem como prover seu próprio sustento, haja vista suas moléstias,
merecendo reforma a sentença; (iv) apesar de o perito não consignar em seu laudo a data de início da incapacidade laborativa, é
importante demonstrar que há laudos médicos e exames desde 2013, ao passo que a data de entrada do requerimento (DER) ocorreu
em 28/10/2020; (v) apresentou toda a documentação médica com a exordial, bem como no evento 38; (vi)  a perícia médica deixou
de analisar vários documentos médicos; (vii) demonstra-se a necessidade de reforma da sentença, devendo ser levados em
consideração todos os laudos médicos apresentados por ele desde a exordial; (viii)  se há entendimento médico divergente quanto à
sua incapacidade ou não, deve-se proteger a saúde do segurado, não o expondo à situação que possa agravar o problema que já
apresenta; (ix) possui qualidade de segurado, eis que na época do requerimento contribuía para a Previdência Social, através da
função exercida, já preenchendo o requisito da carência; e (x) deve ser reformada a  sentença, concedendo o benefício desde a DER
28/10/2020.

Sem contrarrazões.

 IDADE  53 anos
PROFISSÃO  vigia (conforme CTPS)
ESCOLARIDADE  segundo ano do ensino fundamental
DOENÇA(S)   visão monocular

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício por incapacidade temporária e
aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos:
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro
expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e permanente, cabe ao
juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão
de benefício por incapacidade temporária, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela
permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça
jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação
do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
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II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente serão computadas
para efeitos de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do PEDILEF n.
0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver contribuição
por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC, julgado em 22/02/2018, também assentou o
entendimento de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser
utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido por meio de tutela de urgência, não está
obrigado a recolher contribuições previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no
disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não
impede a utilização do período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por
força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser analisada tão-
somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir
sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação
sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Compete ao segurado, portanto, instruir o processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua
convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada posterior de documentos, formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que "Não há direito a auxílio-doença ou a
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede
auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).
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O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a intervenção cirúrgica
não pode ser condição obrigatória para a recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível
conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC” (PEDILEF 0002358-
97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n.   0504751-
73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n. 232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O
auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em
momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do
valor devido a título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº
8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da
controvérsia n. 255, ocorrido em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do
período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício
previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de
direito" (PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema representativo n. 246 da Turma Nacional de
Uniformização, transitou em julgado em 29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o
pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da
efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com
trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia
n. 220, em 30/4/2021, firmou  a seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças
mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação
extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência
para acesso aos benefícios por incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a
cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo
incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam estigmatizantes e
impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no
mercado de trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n. 288, fixou a seguinte tese:
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"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise
pandêmica, é possível a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados pareceres
técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla
defesa e o princípio da não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 10/12/2020 requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária desde
28/10/2020 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que nunca recebeu benefício por
incapacidade temporária  (evento 17).

A perícia judicial (evento 28), elaborada em 12/7/2021, por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu
que o autor é portador de VISÃO MONOCULAR. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, a visão monocular é caracterizada quando o paciente com a
melhor correção tiver visão igual ou inferior a 20/200 em um dos olhos, o que é denominado de “cegueira legal”. A CID 10
(classificação Internacional de Doenças) neste caso é o H54.4. Nesse caso, a pessoa tem visão bastante reduzida de um olho, o que
já configura de plano a perda tanto da estrutura quanto da função fisiológica e anatômica. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia –
CBO, por sua vez, define a visão monocular como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral –
acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual.

Segundo o CBO, a visão monocular interfere com a estereopsia (percepção espacial dos objetos) permitindo examinar
a posição e a direção dos objetos dentro do campo da visão humana em um único plano, ou seja, apenas em duas dimensões. Dessa
forma, pacientes com visão monocular reconhecem a forma, as cores e o tamanho dos objetos, mas têm dificuldade em avaliar a
profundidade e as distâncias, características da visão tridimensional.

Registre-se que o problema é classificado como deficiência visual, pois ocasiona a perda da noção de profundidade
(visão em 3D) e uma piora na acuidade visual binocular, bem como diminuição significativa (em torno de 25%) do campo visual
periférico e provoca um comprometimento de 24% como um todo, sendo que as atividades mais afetadas são aquelas que requerem
o trabalho a uma curta distância dos olhos como a de barbeiro, esteticista, mecânico, costureiro, cirurgião, piloto da linha aérea,
motorista de ônibus, maquinista, dentre outras, ou seja, atividades que exigem estereopsia, visão nos dois olhos ou visão clara de
profundidade.

No caso, o autor apresentou sua CTPS demonstrando que, de 28/10/2019 a 24/10/2020, exerceu a função de VIGIA na
empresa Contek Engenharia S/A. Conforme o dossiê de evento 17, antes de exercer o cargo de vigia, ele laborou como caseiro
(25/6/2019 a 12/7/2019), servente de obras (13/6/2018 a 6/2/2019) e porteiro de hotel (3/6/2014 a 10/5/2016).

O laudo médico de evento 1 (EXMMED10), subscrito em 25/5/2020, atesta que o autor é portador de deficiência
(CID H54.4: cegueira em um olho), de natureza congênita. O laudo médico de evento 1 (EXMMED9), por sua vez, subscrito em
23/7/2020 por oftalmologista, atesta que ele seria portador de acuidade visual em olho direito igual a 20/30 e menor que 20/400 em
olho esquerdo devido à presença, neste olho, de atrofia parcial do nervo óptico, de caráter irreversível e não melhorada com
correção óptica. Por seu turno, o laudo médico de evento 38 (LAUDO2), subscrito em 11/9/2013, demonstra que à época
apresentava acuidade visual bastante reduzida à esquerda desde a infância, não melhorada com correção óptica e 20/25 em olho
direito (chegando a 20/20 com correção óptica), ou seja, com déficit visual à esquerda de caráter irreversível e visão satisfatório em
olho direita.

Como se observa, o autor desde a infância é portadora de baixa visão no olho esquerdo, havendo informação de que a
doença é congênita, o que leva à conclusão de que ingressou no RGPS já portador de tal patologia e exerceu todas as funções
descritas no dossiê previdenciário com tal limitação física.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença por tais fundamentos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001584992v16 e do código CRC 67b2e291. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007197-54.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIANO FRANCISCHETTO DEBONA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença que julgou extinto o feito sem a
resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões recursais (evento 20), alega, em síntese,  que (i) ajuizou esta ação objetivando o restabelecimento do
beneficio previdenciário; (ii) em janeiro/2020, foi acometido por síncope A/E, com miocardiopatia dilatada por doença de Chagas
(CID I50, B57, I47), com a implementação de marcapasso definitivo, sendo necessário a sua internação para o implante de
cardiodesfibrilador; (iii) em 21/1/2020, quando  ainda estava internado, desacordado, sua esposa solicitou, pelo canal do MEU
INSS, a habilitação para o beneficio (cod. 31), acostando ao processo todos os documentos oficiais expedidos por médico,
necessários para a comprovação da incapacidade, mas a autarquia previdenciária decidiu por não conceder o beneficio por suposta
desconformidade do laudo; (iv) em que pese a fundamentação da sentença, é estarrecedor que a situação do segurado está sendo
negligenciada por interpretações literais de uma portaria, norma hierarquicamente inferior à legislação ordinária previdenciária;
(v) a sentença deixou de observar que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, pela não implementação do beneficio;
(vi) em nenhum momento questionou-se a verdadeira necessidade da implementação do beneficio, mas tão-somente as ordens
técnicas do laudo; (vii) conforme o processo administrativo, esteve internado no dia 17/01/2020, requereu o beneficio em
29/01/2020 e teve sua alta médica no dia 03/03/2020, portanto, foram 69 dias afastados de suas atividades laborais comprovados
através dos laudos médicos, mas arbitrariamente o pedido de auxílio lhe foi negado no âmbito administrativo e chancelado
novamente pelo Poder Judiciário; (viii) o médico cirurgião responsável informa que não há sequer previsão de alta hospitalar, quiçá
a quantidade de dias de repouso necessários para recuperação; (ix) quando decidiu o pleito, a autarquia previdenciária negligenciou
a verdadeira necessidade do segurado por questões estritamente técnicas, por ordem burocrática que atrasam e depreciam a
qualidade prestação do serviço público, um atentado contra o principio administrativo da eficiência; e (x) a autarquia previdenciária
deve conceder-lhe o beneficio previdenciário de auxílio-doença, com início em 02/02/2020 até a alta médica em 03/03/2020, com a
conversão em aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

VOTO

O autor ajuizou esta ação, em 12/11/2020, objetivando a concessão de benefício por incapacidade temporária desde
21/1/2020 (DER). A sentença determinou a extinção do feito, sem a resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

A parte autora pleiteia a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, formulado
em 21/01/2020, e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O pedido foi realizado no período em que as regras para concessão de benefício por incapacidade estavam determinadas na  Lei nº
13.982/2020 e na Portaria Conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020. Portanto, não há que se falar aqui em designação de perícia, haja
vista que a autora, ao tempo do pedido realizado na esfera administrativa, não foi submetida à perícia.

Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o INSS suspendeu o atendimento presencial em suas agências e assim, até ulterior
determinação, para análise do pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, deve ser observado o que determina a Lei nº
13.982/2020 (art. 4º) e Portaria conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020.

Nesse rumo, a Lei nº 13.982/2020 preceitua que:

Art. 4º Fica o INSS autorizado a antecipar 1 (um) salário-mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o
art. 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, ou até a realização
de perícia pela Perícia Médica Federal, o que ocorrer primeiro.

Parágrafo único. A antecipação de que trata o caput estará condicionada:

I - ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício de auxílio-doença;

II - à apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS.
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E a Portaria conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020, que disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente do
benefício de auxílio-doença, assim prevê:

Art. 2º (...)

§ 1º O atestado médico deve ser anexado ao requerimento por meio do site ou aplicativo "Meu INSS", mediante declaração de
responsabilidade pelo documento apresentado, e deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - estar legível e sem rasuras;

II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe;

III - conter as informações sobre a doença ou CID; e

IV - conter o prazo estimado de repouso necessário. (grifei)

Pois bem.

Na presente hipótese, de fato, houve requerimento administrativo, mas pautado nas exigências trazidas pela Lei nº 13.982/2020, que, como
já mencionado, foi sancionada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Da análise do requrimento administrativo, verifico que o beneficio foi indeferido pelo motivo “não apresentação atestado médico, nos
termos da Lei n° 13.982, de 2 de abril de 2020, ou da não conformação dos dados com a forma e requisitos estabelecidos na Portaria
Conjunta n° 9.381, de 6 de abril de 2020”. No ítem campos adicionais, consta que “não foi especificada a quantidade de dias de repouso”(
Evento 1, PROCADM4, fls. 13).

Analisando os documentos médicos levados à autarquia (Evento 1, PROCADM4, fl. 6), observa-se que o atestado médico apresentado pela
parte autora não cumpriu todas as exigências delimitadas na Portaria conjunta nº 9.381, de 6 de abril de 2020. O laudo médico aponta a
necessidade de continuidade de internação, sem especificar prazo de repouso, sendo datado de 29/01/2020. 

Em que pese a aparente gravidade do problema de saúde do autor, o pedido com as provas apresentadas deve ser analisado sob a ótica da
mencionada legislação.

Nesse rumo, caberia à mesma pleitear, na esfera administrativa, o benefício pretendido, apresentando atestado médico com todos
os requisitos exigidos pela citada lei e portaria.

A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme artigo 485,
§3º, do CPC.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

(...)

De fato, conforme o documento de evento 1 (PROCADM4), o INSS indeferiu o pedido formulado em 11/4/2020 e,
conforme se nota, o indeferimento se deu em razão de a parte autora não ter apresentado laudo médico evidenciando o período de
repouso que deveria ficar em razão da doença incapacitante que alega ser portadora.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a exigência encontra amparo na Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, e na
Portaria Conjunta n. 9.381, de 6 de abril de 2020, que exige a apresentação de atestado médico contendo os seguintes requisitos: "I
- estar legível e sem rasuras; II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho
de Classe; III - conter as informações sobre a doença ou CID; e IV - conter o prazo estimado de repouso necessário".

Registre-se que a Lei n. 13.892/2020, dentre outras medidas, autorizou o INSS a antecipar 1 salário mínimo para os
requerentes de auxílio-doença, durante o período de 3 meses, a fim de combater os efeitos decorrentes da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), condicionando-se tal antecipação  à apresentação de atestado médico e do cumprimento da carência de 12 meses do
auxílio-doença. Para regulamentar o diploma legal, o INSS emitiu a Portaria Conjunta n. 9.381/2020, disciplinando a antecipação e
a análise dos atestados apresentados.

Esta TR, na Sessãodo dia 12/8/2021, por maioria, no julgamento do processo n. 5005107-73.2020.4.02.5002/ES,
firmou o entendimento de que a exigência de apresentação de atestado médico pelo segurado, nos termos da Lei n. 13.892/2020 e
da Portaria Conjunta n. 9.381/2020, para fins de concessão de benefício por incapacidade, não contém
ilegalidade/inconstitucionalidade, sendo que o ajuizamento de ação judicial sem o cumprimento de tal preceito configuraria sim
ausência de interesse de agir. 

Compulsando os documentos apresentados pelo autor na esfera administrativa (evento 1/PROCADM4), nota-se que
foi acostado ao pedido o laudo médico, subscrito em 29/1/2020, atestando que estava internado no Hospital Evangélico, aguardando
implante de cardiodesfibrilador e reimplante de marcapasso definitivo, sem previsão de alta hospitalar. Acostou, também, o resumo
de alta datado em 3/3/2020 atestando que evoluiu bem clinicamente, à época estável, sem queixas e sem edemas de membros
inferiores. Ou seja, não há documento médico que pudesse comprovar a alegada incapacidade na DER em 11/4/2020, muito menos
o tempo de duração da eventual inaptidão para o labor. 
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Dessa forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem a resolução de mérito. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500001585123v32 e do código CRC 03b30c85. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 28/4/2022, às 16:51:9 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018589-57.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA estabelecido entre  a 1ª Vara
Federal de Serra/ES e o 2ª Juizado Especial de Vitória/ES a respeito do julgamento do
processo n. º 5002880-98.2020.4.02.5006/ES movido por LUCINEIA DA SILVA
SANTOS em face da CEF pretendendo  a condenação da empresa pública a  restituir em
dobro os valores pagos a título de seguro e a pagar indenização por danos morais em
R$10.000,00.

Os autos foram distribuídos à 1ª Vara Federal de Serra/ES que declarou a
sua incompetência para processar e julgar o feito nos seguintes termos (evento1/INIC1):

(...) Trata-se de ação ajuizada por LUCINEIA DA SILVA SANTOS em face de CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF. 

Ocorre, todavia, que, conforme evento 26, a parte autora possui residência no município
de Vila Velha, o qual não se encontra sob a jurisdição da Vara Federal de Serra/ES, nos
termos dos arts. 14 a 17, da Resolução nº. 21/2016, do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. 

O estabelecimento das competências das Varas Federais no âmbito da Seção Judiciária
do Espírito Santo atende, indubitavelmente, interesse público na descentralização da
Justiça, objetivando melhor distribuição da prestação jurisdicional. 

A competência funcional pode se verificar, dentre outra, quando uma causa é confiada ao
juiz de determinado território pelo fato de ser mais fácil ou mais eficaz a sua função. A
competência funcional é espécie do gênero competência hierárquica, portanto, trata-se de
competência absoluta, podendo ser conhecida de ofício. 

Considerando o endereço fornecido pelo Exequente, pode-se concluir que a competência
atribuída à Seção Judiciária de Vitória/ES ostenta natureza absoluta. 

Pelo exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar o
presente feito. (...)

Remetidos os autos ao 2º Juizado Especial de Vitória/ES, este Juízo suscitou
conflito negativo de competência perante esta TR sob os seguintes fundamentos:
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(...) No ev. 28, o Juízo Federal de Serra/ES declinou da competência em favor deste 2º
Juizado Especial Federal de Vitória/ES, sustentando que a requerente reside em cidade
abrangida pela competência territorial deste Juízo.

 Ocorre que, conforme contrato de locação juntado no ev. 26, pág. 5, a demandante
somente passou a residir na cidade de Vila Velha/ES a partir de 15/1/2021, ou seja, em
momento posterior à distribuição da lide. 

Ademais, o contrato de locação juntado com a petição inicial (ev. 1, pág. 10) evidencia
que, por ocasião do ajuizamento do processo, a requerente residia na cidade de Serra/ES,
eis que a distribuição ocorreu no dia 5/10/2020, e referido contrato demonstra a locação
do imóvel a partir do dia 13/7/2020. 

Destarte, por mais que a autora tenha mudado de residência no dia 15/1/2021, o fato é
que, quando ajuizou a demanda, morava em Serra/ES, de modo que, neste momento,
fixou-se a competência da Subseção Judiciária de Serra/ES, a qual não é modificada por
ulterior alteração de domicílio, nos termos do artigo 43, do CPC. 

Pelo exposto, suscito conflito negativo de competência perante a Turma Recursal da
Seção Judiciária do Espírito Santo, a fim de que o Juizado Especial Federal adjunto à
Vara Federal de Serra/ES seja declarado como competente para processar e julgar este
feito. 

Suscitado o conflito de competência, suspenda-se o processo.

 Noticiado o julgamento do conflito de competência, retornem os autos conclusos. (...)

VOTO

A autora ajuizou a ação 5002880-98.2020.4.02.5006, em 5/10/2020, em
face da CEF, objetivando a condenação da empresa pública a  restituir em dobro os
valores pagos a título de seguro e a pagar indenização por danos morais em R$10.000,00.
Os autos foram remitidos à 1ª Vara Federal de Serra/ES porque consta, na inicial da
referida demanda, que a autora, em 15/9/2020 (procuração ao advogado), possuía
residência/domicílio em Serra/ES, tendo, inclusive, apresentado contrato de locação de
imóvel localizado no município de Serra/ES.

Ocorre que, em 18/2/2021, a autora apresentou petição nos autos (evento
26) afirmando que alterou seu domicílio para Vila Velha/ES, apresentando novo contrato
de locação de imóvel. E, em razão dessa alteração de domicílio, o Juízo da 1ª Vara
Federal de Serra/ES declinou de sua competência para processar e julgar o feito.

Conforme o art. 43 do CPC, a competência é estabelecida no momento do
registro ou da distribuição da ação, incidindo a regra da perpetuatio jurisdicionis, não
havendo falar em alteração da competência territorial como decorrência
da mudança de domicílio da parte autora. 
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No caso, a ação foi proposta em vara federal de Serra/ES, que se declarou
incompetente após a constatação de que, ajuizada a ação, a parte autora havia mudado o
seu domicílio para Vila Velha/ES. Porém, consoante o disposto no art. 109, § 3º, da
Constituição Federal , a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser
declarada de ofício pelo Juízo, definindo-se a sua fixação no momento da propositura da
ação, razão pela qual posterior mudança do domicílio da parte autora não influi na
competência previamente fixada. 

Ou seja, a competência territorial deve ser fixada no momento da
propositura da ação, sendo irrelevante a mudança do domicílio da parte autora. 

Dessa forma, deve-se concluir que a competência para apreciar demanda
que tem por objeto pedido para determinar a análise de pedido de aposentadoria é do
juízo da 1ª Vara Federal de Serra/ES.

Voto por conhecer o presente conflito negativo, reconhecendo a
competência do Juízo suscitado (1ª Vara Federal de Serra/ES) para processar e julgar a
demanda (n. 5002880-98.2020.4.02.5006). 

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001677935v11 e do código CRC 8057d57d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:35 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5010641-30.2022.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: DEVAIR BARTELS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por  DEVAIR
BARTELS contra a decisão do Juízo Substituto da 1ª VF de Colatina  proferida, em
28/3/2022, nos autos do processo 5000485-10.2018.4.02.5005 (autos principais), que
homologou os cálculos apresentados pelo INSS de evento 73 (OUT2). 

Alega, em síntese, que (i) ao julgar o PU, a TNU determinou a adequação
do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal, a fim de que fosse reconhecido, também,
como tempo de atividade especial, o interregno de 06/03/1997 a 02/12/1998 (evento 97);
(ii) após o trânsito em julgado, o INSS foi instado a apresentar os cálculos devidos ao
impetrante a título de atrasados, oportunidade na qual a autarquia apresentou o cálculo
(evento 108), cujo montante supostamente seria de R$102.296,95; (iii) instado a se
manifestar sobre os valores, o autor, ora impetrante, apresentou impugnação em razão da
discrepância apurada no total devido (evento 132) e, na mesma oportunidade, o
impetrante colacionou o cálculo discriminado dos valores devidos de fato, de acordo com
os parâmetros fixados no título executivo, assim como pugnou ao Juízo pela liberação do
valor incontroverso (apresentado pelo INSS) e remessa dos autos à contadoria do Juízo
para que se apurasse os valores que de fato eram devidos ao autor; (iv) a decisão
proferida, no que diz respeito à renúncia expressa das parcelas vincendas, fere a coisa
julgada, bem como não pode o autor ser punido pelo tempo da ação, ademais,  não
renunciou ao valor da condenação como aduz o magistrado; (v) o título executivo
condenou o INSS ao pagamento das parcelas devidas entre a DIB e a DIP; (vi) quanto à
impugnação apresentada pelo impetrante no processo originário, o Juízo a rejeitou sob o
fundamento de que teria renunciado ao excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais,
homologando, portanto, o cálculo apresentado pelo INSS; (vii) o referido decisum viola
direito líquido e certo do impetrante, vez que considera que o autor renunciou ao valor da
condenação no que ultrapassasse o teto dos Juizados Especiais, quando na verdade o
autor apenas renunciou as parcelas unicamente vencidas na data do ajuizamento da ação
(02/07/2018) para fins de fixação de competência do juizado especial federal, tratando-se
de coisas absolutamente distintas; (viii) não renunciou ao valor da condenação, sendo
assim, no presente caso o Juízo de piso violou a coisa julgada, permitindo inovação em
sede de cumprimento de sentença, demonstrando a ilegalidade da decisão; (ix) o valor da
condenação não pode ser limitado ao valor da alçada do JEF, eis que implicaria em
enormes prejuízos a parte autora por não se saber precisar o tempo que levaria a causa
para ser julgada; (x) a renúncia aposta na exordial (destinada apenas para fins de fixação
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de competência), não pode alcançar o valor da condenação por um motivo muito simples:
em que pese a simplicidade e celeridade dos procedimentos inerentes ao JEF, o réu,
potencial devedor, poderia valer-se dos recursos legais para retardar a conclusão do
processo, o que lhe renderia uma “economia” quando tivesse que saldar seu débito, e
consequentemente implicaria prejuízo à parte credora; (x) o ajuizamento da ação no
Juizado, por si só, não pode acarretar renúncia aos valores da condenação que
ultrapassam 60 salários mínimos; (xi) quando da renúncia ao que excedia ao teto dos
juizados especiais (evento 1), em nenhum momento a parte autora renunciou às 12
parcelas vincendas após o ajuizamento da ação expressamente e, por tal fato, os cálculos
do INSS, além de totalmente contrários ao decido em sentença, estão em divergência com
o renunciado pela parte autora.

Requereu a concessão da seguinte medida liminar: "homologando os
cálculos apresentados no evento 132 do processo originário, vez que estão de acordo
com os parâmetros fixados no título executivo judicial, assim como para determinar a
expedição do precatório com os valores integrais devidos ao autor, ou seja,
R$138.839,28 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e oito
centavos) – devidamente atualizado até a data do pagamento, considerando que o
pagamento dos precatórios é realizado de acordo com a ordem cronológica de
cadastramento (Art. 100, caput, da CF/1988)". E, subsidiariamente, "a concessão de
medida liminar, determinando-se a remessa daqueles autos à Contadoria do Juízo, a fim
de verificar os valores devidos ao Impetrante de acordo com os parâmetros fixados no
título executivo judicial e com a ressalva de não realizar deduções no que diz respeito às
parcelas vincendas quando do ajuizamento da ação, sendo posteriormente expedido o
precatório, pois a parte autora não renuncia aos valores que excedem ao teto para fins
de pagamento por RPV".

Em definitivo, requer a reforma da decisão impugnada, "homologando os
cálculos apresentados pelo Impetrante (evento 132), vez que está de acordo com os
parâmetros fixados no título executivo judicial" e, subsidiariamente, seja reformada a
decisão proferida nos autos do processo nº 5000485-10.2018.4.02.5005/ES, acolhendo-se
a impugnação apresentada pelo impetrante (evento 132), determinando-se a remessa
daqueles autos à Contadoria do Juízo, a fim de verificar os valores devidos ao impetrante
de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial e com a ressalva de não
realizar deduções no que diz respeito às parcelas vincendas quando do ajuizamento da
ação, sendo posteriormente expedido o precatório, pois a parte autora não renuncia aos
valores que excedem ao teto para fins de pagamento por RPV, confirmando-se a tutela
anteriormente concedida.

Decisão de evento 3 indeferindo a medida liminar pleiteada.

Sem informações da autoridade coatora.  

Dispensa da manifestação do MPF. 
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VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato
jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na
existência de uma decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e
certo da parte, causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros
termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança
contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de
natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO
CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato
judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum
impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão
proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo ajuizado contra o
devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo extrajudicial
realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a assunção de
dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta
ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em
mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o
Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de
segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a
jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize
do mandamus para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso
de poder. 

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não
comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem
demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 
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O autor, ora impetrante, ajuizou a ação principal de n. 5000485-
10.2018.4.02.5005, em 2/7/2018, objetivando o reconhecimento de exercício de atividade
rural e especial, para fins de conversão em tempo comum,  e a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 27/7/2016. Consta que deu à causa o valor
de R$33.390,00, destacando, na inicial, que renunciaria aos valores excedentes ao teto
dos Juizados Especiais Federais (art. 3º da Lei nº 10.259/2001), ou seja, o correspondente
a 60 (sessenta) salários mínimos, para que se possa beneficiar do JEF. Não houve
renúncia expressa do autor nesse sentido em declaração por ele subscrita.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo o exercício de atividade rural e determinando a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição integral desde 27/7/2016. Inconformado, o autor interpôs
recurso inominado e esta TR reconheceu a especialidade almejada somente  de
26/12/1990 a 8/6/1991. Inconformado novamente, ele interpôs incidente de
uniformização de jurisprudência e e esta TR, em sede de adequação, reconheceu os
períodos de 26/12/1990 a 08/06/1991 e 6/3/1997 a 2/12/1998 como especiais,
determinando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral sem a
incidência do fator previdenciário, com a reafirmação da DER (desde o momento em que
teria reunido os requisitos).

Os autos foram remetidos ao juízo a quo por esta TR e, em sede de
execução, o autor, ora impetrante, afirmou que faria jus ao recebimento do melhor
benefício em 17/12/2016, data em que não se aplicaria o fator previdenciário. O INSS
informou que implantou o benefício de acordo com a DIB fixada. E, em seguida, o INSS
foi intimado para juntasse o cálculo dos atrasados que, em 1/2022, apresentou o valor de
R$102.296,95 (principal e juros).

O autor, ora impetrante, todavia, em impugnação ao cálculo da autarquia,
afirmou que o valor apresentado não levaria em consideração as 12 parcelas vincendas
após o ajuizamento da ação em 2/7/2018, destacando que não renunciou ao valor da
condenação e que a renúncia aposta na exordial somente diria respeito à renúncia para
fins de fixação de competência do Juizado Especial Federal. Asseverou que faria jus ao
recebimento do montante de R$138.839,28. Em seguida, requereu a liberação do valor
incontroverso (R$102.296,95).

O magistrado a quo, porém, homologou os cálculos do INSS sob os
seguintes fundamentos:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema 1.030): "Ao autor que deseje
litigar no âmbito de juizado especial federal cível, é lícito renunciar, de modo expresso e
para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 salários mínimos
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previstos no  artigo 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, até 12
prestações vincendas, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, da referida lei, combinado
com o artigo 292, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015".

Considerando a renúncia expressa (item IX da peça vestibular), ainda que  genérica, e a
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acertou a autarquia ao limitar as
parcelas vencidas e 12 vincendas a 60 salários-mínimos.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelo INSS (Evento 73, OUT2.

Intimem-se. Nada requerido em 05 dias, expeça-se o rpv/precatório com base nesta
decisão.

(...)

Com efeito, a TNU fixou a tese de que "a limitação ao teto dos Juizados
Especiais Federais abrange as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas na
data do ajuizamento da ação" (PEDILEF 00088266220144013200, Relator Juiz Federal
Fábio Cesar dos Santos Oliveira, DOU 27/1/2017). Assim, o valor da causa e o valor da
condenação, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não se confundem.

Com efeito, após a propositura da demanda, os valores da condenação não
se sujeitam à limitação dos 60 (sessenta) salários mínimos, consoante se observa da
redação do art. 17, §4º, da Lei n. 10.259/2001 (“Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório”), sendo,
por óbvio, inaplicável ao Juizado Federal o disposto no art. 39 da Lei n. 9.099/1995 (“É
ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei”).
Nesses termos, não há óbice para o título judicial superar o montante de 60 (sessenta)
salários mínimos.

No entanto, tal quadro não possibilita que o autor “deixe de renunciar”,
quando da propositura da ação, ao valor relativo às parcelas vencidas que, somado a 12
(dose) prestações vincendas, exceder ao limite da alçada, para, ao fim, astuciosamente,
requerer o recebimento da totalidade das parcelas, sem qualquer desconto.

Há, portanto, um limite: quando da execução, os valores correspondentes
às parcelas retroativas (anteriores à ação) somados a 12 (doze) parcelas vincendas
(contadas da propositura), na data do protocolo da ação, não poderão superar o
equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes na respectiva data. Em relação
a outros valores (demais parcelas que vencerem a partir do ajuizamento da ação, juros de
mora, correção, eventual multa cominatória etc.), o montante da condenação não sofrerá
qualquer restrição, observando-se, em qualquer caso, o disposto no art. 17 da Lei n.
10.259/2001.

Eis os precedentes da TNU acerca da matéria:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. MANDADO
DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR DA CAUSA X VALOR DA
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE VALOR PARA FINS DE
COMPETÊNCIA. ARTIGO 260, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NO
VALOR DA CONDENAÇÃO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 17
DA TNU. 
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. É indubitável que valor da causa e
valor da condenação não se confunde. Mesmo que ainda persistam entendimentos
contrários no gigante Juizado Especial Federal do país, a Jurisprudência pacificada do
STJ e a da TNU é a de que o valor da causa para fins de competência, deve ser entendida
nos termos do artigo 260, do Código de Processo Civil, não podendo a soma das 12
(doze) parcelas vincendas e os atrasados até a data do ajuizamento da ação ultrapassar
60 salários mínimos. Embora não se possa renunciar às parcelas vincendas,
perfeitamente possível a limitação e renúncia aos atrasados para a eleição do rito dos
Juizados Especiais. 8. Após a demanda, os valores atrasados, ou seja, os valores da
condenação, não se sujeitam à limitação dos 60 (sessenta) salários mínimos, daí a
redação cristalina do artigo 17, §4º da Lei nº 10.259/01. Foi nesse sentido a aprovação
da Súmula nº 17 da TNU: para que não se interprete o ingresso nos Juizados Especiais
Federais, como renúncia à execução de valores da condenação superiores a tal limite –
repita-se, pois diferente de valor da causa. Igualmente importante consignar que, por
outro lado, “O que se consolidou não foi a possibilidade do autor da demanda não
renunciar ao excedente e, ao fim arguir, maliciosamente, a ausência de sua renúncia para
tudo receber, sem qualquer desconto, até mesmo porque estamos tratando de questão de
competência absoluta” (PEDILEF nº 008744-95.2005.4.03.6302, Rel. Juiz Federal LUIZ
CLAUDIO FLORES DA CUNHA, DOU 28/06/2013). Ou seja, pode ocorrer sim limite,
mas na data do ajuizamento da ação, conforme explicitado no item 7, mas não após esta
data. 9. Importante deixar claro também que não se trata nestes autos de dissídio afeto à
competência, matéria processual, e sim, o direito material disciplinado no artigo 17, §4º,
da Lei nº 10.259/01. Como já decidido por este Colegiado, “Embora os critérios de
determinação de competência sejam de índole processual, o que inviabiliza sua
apreciação por esta Turma Nacional, restrita que está à análise de questões a envolver
direito material (Lei nº 10.259/2001, art. 14), tais digressões se faziam necessárias para
demonstrar que, nos Juizados Especiais Federais, critério para definição de competência
nada dizem com valor de condenação” (PEDILEF nº 2008.70.95.00.1254-4, Rel. Juiz
Federal CLÁUDIO CANATA, DJ 23/03/2010), grifo no original. 10. No caso em apreço, a
sentença corretamente, diga-se de passagem, limitou o valor da execução na data do
ajuizamento da ação, a 60 salários mínimos, nada dispondo a respeito dos atrasados a
partir desta data. Confira-se: “O montante apurado deve ser atualizado monetariamente
e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. a contar da citação (STF, RE 453.740),
observando-se o limite de 60 salários mínimos vigente na data do ajuizamento da ação, à
exceção de acréscimos posteriores referentes a correção monetária e juros de mora
conforme o Enunciado nº 48 das Turmas Recursais da Seção do Rio de Janeiro”, grifei.
Dessa parte da sentença ninguém recorreu. 11. Na fase da execução, o Juízo monocrático
facultou à parte autora a eleição do requisitório (60 salários mínimos) ou precatório.
Com a manifestação da autora no sentido de que “não renuncia”, veio a proferir a
decisão hostilizada para que se expeça requisitório, ignorando que antes fora o próprio
Juízo a perquirir a vontade da Autora. 12. Merece ser anulado o acórdão hostilizado que,
ao abraçar a tese de limitação do valor de condenação após a data do ajuizamento da
ação contra a vontade da Parte Autora, como se renúncia tácita houvesse, não a
imputando de teratologia, acabou por contrariar o entendimento sumulado desta Casa.
(...) 14. Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido
para (i) reafirmar a tese de que valor da causa (questão de competência), que pode ser
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limitada a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 260, do CPC, não se
confunde com valor da condenação, que a partir da data do ajuizamento da ação, pode
superar esse limite; (ii) reafirmar a tese de que o ingresso ao Juizado Especial não
acarreta renúncia aos valores da condenação que ultrapassam os 60 (sessenta) salários
mínimos (Súmula nº 17 da TNU); (iii) anular a decisão referendada da Turma de Origem,
nos termos da Questão de Ordem nº 20, determinando a realização de novo julgamento à
luz do entendimento desta Turma Nacional. 15. Julgamento nos termos do artigo 7º,
inciso VII, alínea “a”, do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.
(PEDILEF 200951510669087, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 17/10/2014
PÁG. 165/294.)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A TESE
DE QUE A RENÚNCIA APRESENTADA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, RESSALVADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA
PARTE AUTORA, SOMENTE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS A DOZE
PARCELAS VINCENDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. (...) Nas suas razões
recursais, a parte autora afirma que o acórdão, ao limitar o valor da condenação no
montante de 60 salários mínimos na data da sentença, adotou interpretação divergente
daquela acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (...) 5. A divergência apontada no
presente Pedido de Uniformização cinge-se à aplicação do limite de 60 salários mínimos,
considerados na data do ajuizamento da ação e calculados conforme a Lei n.
10.259/2001, desconsiderando-se as parcelas vencidas durante o curso da demanda e o
valor da condenação. 6. A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo 3º, que compete ao
Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta salários-
mínimos. Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré ao pagamento de
parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para fins de
competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas vincendas.
Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a possibilidade de expedição de
precatório para pagamento do débito, se o valor da execução ultrapassar a alçada do
Juizado Especial Federal. 7. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a
aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais Federais (cf.
TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU
03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto
de execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da
renúncia tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização). De igual modo, o valor da causa
não precisa guardar exata correspondência com o valor da condenação, porque o art. 3º,
§2º, da Lei n. 10.259/01, dispõe que o valor da causa deve ter como parâmetro a inclusão
de doze parcelas vincendas nas obrigações por tempo indeterminado. A observância dos
critérios para fixação do valor da causa nessas hipóteses (art. 260, do Código de
Processo Civil de 1973, e art. 292, §§1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil) exigiria
que a sua apuração correspondesse ao somatório das parcelas vencidas e doze prestações
vincendas, cujo resultado não poderia ser superior a sessenta salários-mínimos (cf. TNU,
PEDILEF 200932007021984, Rel. Juiz Federal Janílson Bezerra de Siqueira, DOU
23/03/2012). 8. A possibilidade de a tramitação processual estender-se por intervalo
excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo, implica perda
patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada para
definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando
houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas
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no valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a
renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais
Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas
quando proposta a ação. (...) 9. Na presente hipótese, a parte autora redigiu petição para
“manifestar sua anuência com o recebimento do valor da condenação até o limite de 60
salários mínimos, renunciando à diferença além do referido limite, referentes aos valores
pleiteados na inicial, o que engloba as parcelas vencidas até a distribuição da ação, bem
como a pertinente a doze prestações vincendas, também contadas da data da distribuição
da presente ação”. 10. A interpretação do texto transcrito não autoriza a conclusão
obtida pela Turma Recursal de origem, pois a demandante enfatizou que sua renúncia
cingia-se a doze parcelas vincendas, contadas a partir da data da distribuição da ação,
após ser instada pelo Juízo a quo a esclarecer os critérios empregados para definição do
valor atribuído à causa. Logo, a parte autora tem direito a obter a condenação do réu ao
pagamento das parcelas, que se venceram ao longo da tramitação processual e
superaram o limite das doze parcelas vincendas consideradas no cálculo do valor da
causa, sendo certo que a execução será feita mediante expedição de precatório se o
somatório dessas quantias sobejar sessenta salários-mínimos. 11. Ante o exposto, voto por
conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe provimento para substituir o acórdão
recorrido e fixar a tese de que a renúncia apresentada para definição de competência dos
Juizados Especiais Federais, ressalvada manifestação expressa da parte autora, somente
abrange as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas na data do ajuizamento
da ação. (PEDILEF 0007984-43.2005.4.03.6304. Relator Juiz Federal Fábio Cesar dos
Santos Oliveira. Julgado em 14/4/2016)

Assim, na execução, o somatório das prestações vencidas até o ajuizamento,
acrescido de 12 (doze) prestações vincendas, ficará limitado a 60 (sessenta) salários
mínimos, não incidindo qualquer limitador quanto às demais parcelas.

O STJ, no julgamento do REsp n.º  1.807.665/SC, vinculado ao tema
repetitivo n. 1.030, em 26/11/2020, firmou  a seguinte tese: "Ao autor que deseje litigar
no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para
fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários
mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as
prestações vincendas".

Nesses termos, deve ser denegada a segurança pleiteada.

Da parte dispositiva

Voto por denegar a segurança pleiteada. Consequentemente, ratifico a
decisão que indeferiu a medida liminar. Isenção de custas. Sem condenação em
honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei
12.016/2009).

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5008107-16.2022.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: LEONARDO GONCALVES DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL interposto pela parte
autora que indeferiu a inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e julgou o
mandado de segurança extinto sem a resolução do mérito.

Alega, em suas razões, que (i) este MS preencheu corretamente os
requisitos para que fosse concedida a segurança pretendida; (ii) conforme narrado nas
razões do MS, o juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES determinou que a parte
autora efetuasse o pagamento de honorários periciais prévios, caso contrário o processo
ficaria suspenso até liberação orçamentária; (iii) a decisão proferida fere princípios
constitucionais basilares do direito brasileiro, tais como o acesso à justiça e a garantia da
prestação jurisdicional; (iv) recorreu ao Poder Judiciário para que pudesse ver garantido,
o quanto antes, seu direito a receber o benefício; (v) a decisão impetrada, ao invés de
prestar as garantias constitucionais que lhe são de dever, colocou uma incumbência ao
segurado de adiantamento de honorários periciais, o que é totalmente inaceitável; (vi) há
na normativa legal, desde a legislação infraconstitucional e resoluções do Conselho da
Justiça Federal – CJF, expressando ordem para que o beneficiário da gratuidade da justiça
não tenha a obrigação de antecipar honorários periciais; (vii) exigir que efetue o depósito
de R$200,00 é, literalmente, retirar alimento de sua mesa, inviabilizando o seu sustento e
de sua família; e (viii) o 1ª Relator desta 1ª Turma Recursal concedeu liminar no
(processo n. 5041063-22.2021.4.02.5001, determinando a realização da perícia médica
sem exigência prévia de depósito de honorários periciais.

Dispensada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões,
uma vez que a questão aqui tratada é a respeito do julgamento ou não do mandado de
segurança, impetrado em face da decisão interlocutória em ação cível previdenciária. 

VOTO

O agravo regimental está previsto na Resolução nº 347/2015, do CJF, nos
termos do art. 2º, §§ 4º e 5º:

§ 4º Da decisão do relator e do presidente da turma recursal caberá agravo regimental no
prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o
processo em mesa, proferindo voto. (NR) (Alterado pela Resolução n. 393, de
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19/04/2016). 

§ 5º Caso a decisão do relator tenha sido submetida à turma recursal e por ela
confirmada, não será cabível a interposição de agravo regimental.

No caso, a decisão agravada indeferiu a inicial deste mandado de segurança,
nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, e julgou-o extinto sem a resolução do mérito,
sob os seguintes fundamentos:

(...) 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo INSS,
apontando, como autoridade coatora, o Juiz Federal do Juízo Substituto da 3º Juizado
Especial de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, e, como ato ilegal, a decisão
judicial proferida na ação n.  5004315-54.2022.4.02.5001  (ação principal), que
determinou que a parte autora, ora impetrante, depositasse os valores relativos a
honorários advocatícios para fins de realização de perícia médica. Requer, ao final,
medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final
deste mandamus. 

Decido.

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no
âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio;
XAVIER, Flávia da Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais,
Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p. 304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que
autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem,
necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica, de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao impetrante.

Na presente hipótese, a parte autora da ação principal (ação n.  5004315-
54.2022.4.02.5001) ajuizou a demanda objetivando a concessão de benefício por
incapacidade temporária e o juízo a quo (autoridade coatora), em decisão interlocutória,
nomeou o perito judicial especialista em ortopedia e determinou a intimação do segurado
para depositar o valor dos honorários advocatícios de R$200,00. Eis os fundamentos da
decisão impugnada para justificar tal determinação:

(...) A dotação orçamentária destinada ao custeio das perícias em regime de gratuidade
de justiça esgotou-se, com o término da eficácia do artigo 1º da Lei nº 13.876/2019.
Nessas condições, a maioria dos peritos credenciados perante este juizado estão
sistematicamente se recusando a continuar atuando sob regime da assistência judiciária
gratuita. Na especialidade médica adequada para avaliação da doença ou lesão alegada
pela parte autora, momentaneamente não há um único perito que esteja aceitando
atuar sob regime da assistência judiciária gratuita.

5008107-16.2022.4.02.5001 500001666294 .V15 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 411



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 14/1121

Nesse contexto excepcional, apesar de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da
justiça, a perícia só poderá ser imediatamente agendada caso a parte autora
voluntariamente se disponha a antecipar por sua conta o valor dos honorários periciais.
O adiantamento dos honorários periciais é passível de reembolso em caso de vitória da
parte autora no litígio. Ressalto que o depósito do valor dos honorários periciais trata-se
de mera faculdade da parte autora. Caso a parte autora não queira ou não possa
antecipar essa despesa, o processo ficará suspenso até que a dotação orçamentária para
custeio das perícias seja regularizada. (...)

De acordo com os arts. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, nos juizados especiais federais,
somente cabe recurso contra as decisões relativas a provimentos de urgência ou contra
sentenças definitivas. O intuito do legislador foi de somente permitir impugnação nos
limitados casos que mencionou, tornando não impugnável qualquer outra decisão, dentre
elas aquelas proferidas em fase de cumprimento de sentença. O intuito, aliás,
compatibiliza-se perfeitamente com a Constituição Federal/1988, não só com o seu art.
5º, LXXVIII, que estabelece a razoável duração do processo, mas principalmente com o
seu art. 98, I, que estatui o procedimento sumariíssimo para os Juizados.

Na verdade, o custo do processo nas causas de menor complexidade (pequeno valor),
aliado à demora na solução, implicaria muito mais prejuízo que pequeno equívoco
judicial eventualmente cometido. Pelo mesmo motivo, é absolutamente descabida a
impetração de mandado de segurança em tais casos. Se a lei, seguindo o ditame
constitucional, não desejou impugnação recursal de inúmeras decisões, é óbvio que o
contrário não pode ocorrer por via transversa. Ressalvam-se apenas as difíceis hipóteses
de decisões teratológicas, aferidas sem nenhum esforço intelectual, que caracterizem
manifesta ilegalidade.

Não se pode perder de vista que a irrecorribilidade de determinadas decisões
jurisdicionais, prevista na legislação própria dos juizados especiais federais visa a
emprestar maior celeridade às demandas submetidas ao seu crivo. Em consequência, o
manejo da ação mandamental, com o fito de imprimir-lhe o condão de sucedâneo de
recurso é incompatível com esse propósito, não havendo, pois, como se admitir que toda e
qualquer decisão, somente porque contrária aos interesses da parte, possa vir a ser
combatida através do remédio constitucional.

Ora, a mera ausência de recurso contra as decisões interlocutórias proferidas após a
sentença não rende ensejo à impetração da ação constitucional, devendo prestigiar-se o
juízo discricionário elaborado pelo juiz prolator da decisão atacada. Se mais de uma
solução razoável poderia ser adotada pelo magistrado, a escolha por uma delas não
torna o ato ilegal. Apenas quando se observa que o ato judicial é abusivo ou teratológico
é que se permite o uso do mandamus.

Na hipótese em exame, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente
ilegal. A intenção da parte autora, ora impetrante, é impugnar decisão judicial que nada
tem de teratológica e não é passível de impugnação.

Considerando que a parte impetrante não comprova que a decisão impugnada contenha
aspecto teratológico, mostra-se descabido o ajuizamento deste mandado de segurança.
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Além disso, mostra-se também totalmente descabida a impetração do presente mandado
de segurança porque a matéria deve ser invocada como preliminar de eventual recurso
inominado e não pela via extraordinária do mandamus, o que autoriza a extinção do feito
sem exame do mérito, pelo indeferimento da inicial. 

 Ante o exposto, indefiro a inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e julgo o
mandado de segurança extinto sem a resolução do mérito. Intime-se e,   em seguida, dê-se
baixa dos autos.

(...)

Como se observa, a decisão concluiu que não haveria, no caso, decisão
teratológica que pudesse autorizar a impetração do presente mandado de segurança,
utilizado, pela parte autora, para impugnar decisão judicial que determinou o pagamento
de honorários periciais para realização de perícia médica.

Com efeito, a decisão recorrida/impetrada afirma expressamente que se trata
de um faculdade do autor pelo uso da expressão "se quiser" e, em decorrência de o autor
ter manifestado sua expressa discordância através da impetração do presente MS, fica
latente que os autos principais deverão aguardar a disponibilidade orçamentária para
pagamento dos honorários periciais pelo ente público, no seu tempo devido. 

Todavia, esta TR, no julgamento do mandado de segurança n. 5041063-
22.2021.4.02.5001, na sessão do dia 15/3/2022, chegou à conclusão de que, mesmo sob o
fundamento de falta de orçamento, configura ilegalidade determinar à parte beneficiária
da AJG que adiante as custas processuais para que a perícia judicial seja realizada,
considerando que a parte não pode ser prejudicada em seu direito constitucional de acesso
integral ao Poder Judiciário em virtude da eventual ausência de verba do Estado, e
também porque tal circunstância constitui afronta direta aos princípios e dispositivos
constitucionais citados, não havendo qualquer permissivo legal que atribua ao autor o
ônus de adiantamento de verba pericial, quando beneficiário da justiça gratuita.

Eis o teor do acórdão em questão:

(...)

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA VITORIA GONÇALVES
CORDEIRO, parte autora da ação n. 5035935-21.2021.4.02.5001/ES em que pretende a
concessão de LOAS, em face decisão proferida pelo 1º Juizado Especial Federal de
Vitória/ES que determinou que a autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita,
depositasse os honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) de maneira
prévia, sob pena de ter suspenso o trâmite até liberação orçamentária.

2. Alega a impetrante, em síntese, ilegalidade do ato coator, ao violar os benefícios da
gratuidade da justiça previsto no art. 5º, LXXIV da CF/88, bem como ofensa ao art. 98,
VI, do CPC/2015 e ao art. 12, §1º, da Lei 10.259/2001. Afirma, ainda, que nos termos da
norma constitucional os efeitos da gratuidade da justiça são integrais e que não há
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determinação legal no sentido de obrigar a parte que pretende produzir a prova técnica e
realizar os depósitos dos honorários periciais. Por fim, relata casos em processos
análogos em que, embora o juízo tenha informado falta de provisão orçamentária, foi
designada perícia determinando a liberação de honorários periciais conforme resoluções
do CJF.

3. Liminarmente, pede a suspensão do ato judicial que determinou a antecipação dos
honorários periciais e a realização da perícia, a ser custeada pelo INSS. Ao final, pede a
concessão da segurança para “declarar  a ilegalidade da exigência de depósito
antecipado de honorários periciais prévios pela autora”.

4. O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem mandamental pleiteada.

VOTO

5. Conforme já explicitado na decisão de ev. 03, o benefício da assistência judiciária
gratuita (AJG), previsto no art. 5º, LXXIV da CF/88 e nos arts. 95 e seguintes do
CPC/2015, garante ao seu destinatário que as despesas processuais, que abrangem os
custos da prova pericial, sejam inicialmente suportadas pelo Estado, sem que haja
restituição caso o beneficiário seja vencido no processo.

6. Deve-se considerar, neste caso, o princípio constitucional de acesso dos cidadãos ao
Poder Judiciário e o dever do Estado de prestar assistência judiciária integral e gratuita
às pessoas carentes (incisos XXXV, LV e LXXIV do art. 5º da CF/88), motivo pelo qual na
hipótese de se estar diante de beneficiária da justiça gratuita a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao ente Estatal.

7. Assim, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça isenta a parte vencida do
pagamento de honorários periciais.

8. Em uma interpretação coerente com os dispositivos legais acima citados, se a parte
beneficiária da AJG não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais nem
mesmo quando vencida ao final do processo, menos ainda deveria ser responsabilizada
por adiantar os valores da perícia médica ao início do processo.

9. Deste modo, entendo que no caso dos autos, mesmo sob o fundamento de falta de
orçamento, configura ilegalidade determinar à parte beneficiária da AJG que adiante as
custas processuais para que a perícia judicial seja realizada.

10. Isso porque a parte não pode ser prejudicada em seu direito constitucional de acesso
integral à Judiciário em virtude da eventual ausência de verba do Estado, e também
porque tal circunstância constitui afronta direta aos princípios e dispositivos
constitucionais citados, não havendo qualquer permissivo legal que atribua ao autor o
ônus de adiantamento de verba pericial, quando beneficiário da justiça gratuita.

No mesmo sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERÍCIAIS.
ADIANTAMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. 1. No âmbito federal, tendo o segurado litigado sob pálio da Assistência
Judiciária Gratuita (AJG) de que trata a Lei 1.060/50, restando ele sucumbente, não
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responde pelo ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por este adiantados. 2. O
ressarcimento ao INSS é encargo da União que, através de Resolução nº 558, de 22 de
maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do orçamento da Justiça Federal
custeia tal encargo, devendo o Juízo a quo dirigir-se via Corregedoria de seu Tribunal
para requisitar a verba. 3. Se o deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita isenta a parte vencida do pagamento de honorários periciais, com mais razão
ainda se mostra desarrazoada a determinação de adiantamento de tal verba por autor
beneficiário de AJG. (TRF-4 - AG: 19812720144040000 SC 0001981-27.2014.4.04.0000,
Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEXTA TURMA) (sem
negrito no original)

PREVIDENCIÁRIO.PREVIDENCIÁRIO.HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO.
AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - VENCIDO.
RESSARCIMENTO AO INSS. 1. Os custos com prova pericial, condução do oficial de
justiça e preparo de recursos enquadram-se no conceito de despesas processuais, as quais
integram os ônus sucumbenciais a serem suportados pela parte vencida, desde que não
seja esta beneficiária da assistência judiciária gratuita, caso em que deverão ser
suportados pelo Poder Judiciário. 2. Tendo o segurado litigado sob pálio da Assistência
Judiciária Gratuita (AJG) de que trata a Lei 1.060/50, restando ele sucumbente, não
responde pelo ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por este adiantados. 3. O
ressarcimento ao INSS é encargo da União que, por meio da Resolução nº 305, de
07/10/2014, do Conselho da Justiça Federal e do orçamento da Justiça Federal, custeia
tal encargo, devendo o Juízo a quo dirigir-se via Corregedoria de seu Tribunal para
requisitar a verba. (TRF-4 - AC: 104275820154049999 SC 0010427-58.2015.404.9999,
Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 24/08/2016, SEXTA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) (sem negrito no original)

ADICIONAL MILITAR. SERVIÇO MILITAR INICIAL. SITUAÇÃO DE ADIDO.
IMPOSSIBILIDADE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Na ocasião em que o agravante passou para a situação de
adido, estava prestando serviço militar inicial, mantendo, pois, os mesmos direitos,
vencimentos, vantagens e obrigações dos pertencentes ao quadro ativo (soldado
prestando serviço militar inicial, ou seja, não-engajado). O decurso do tempo não tem o
condão de promover o autor a soldado engajado, a ponto de fazer jus ao referido
adicional, eis que não há previsão legal nesse sentido. 2. Quanto aos honorários do
perito, incabível determinar que o valor seja adiantado pela parte agravante, uma vez
que a mesma litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, atraindo a aplicação
do disposto nos arts. 3º, inc. V, da Lei n. 1.060/50. (TRF-4 - AG: 126663520104040000
RS 0012666-35.2010.404.0000, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de
Julgamento: 13/07/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E.
04/08/2010) (sem negrito no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERÍCIAIS.
ADIANTAMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. 1. No âmbito federal, tendo o segurado litigado sob pálio da Assistência
Judiciária Gratuita (AJG) de que trata a Lei 1.060/50, restando ele sucumbente, não
responde pelo ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por este adiantados. 2. O
ressarcimento ao INSS é encargo da União que, através de Resolução nº 558, de 22 de
maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do orçamento da Justiça Federal
custeia tal encargo, devendo o Juízo a quo dirigir-se via Corregedoria de seu Tribunal
para requisitar a verba. 3. Se o deferimento dos benefícios da assistência judiciária
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gratuita isenta a parte vencida do pagamento de honorários periciais, com mais razão
ainda se mostra desarrazoada a determinação de adiantamento de tal verba por autor
beneficiário de AJG. (TRF-4 - AG: 19812720144040000 SC 0001981-27.2014.4.04.0000,
Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEXTA TURMA) (sem
negrito no original)

11. Diante do exposto, reconhecida a ilegalidade da decisão impugnada e considerando o
preenchimento dos requisitos autorizadores, a segurança deve ser concedida à
impetrante.

12. Não cabe condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em
mandado de segurança (Súmula n. 512 do STF; Súmula n. 105 do STJ). 

13. Assim sendo, ratifico os fundamentos da decisão liminar anteriormente proferida
e voto por conceder a segurança para revogar a decisão impugnada apenas na parte em
que atribuiu à impetrante a responsabilidade pelo prévio pagamento dos honorários
periciais.

(...)

Assim, deve ser dado provimento ao presente agravo regimental para
determinar o processamento deste mandado de segurança e aplicação do entendimento
desta TR, conforme acórdão supratranscrito. 

Voto por conhecer o agravo interno/regimental e, no mérito, dar-lhe
provimento, nos termos da fundamentação acima. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001666294v15 e do código CRC a189a4c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007857-17.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HELIA MARIA DA SILVA LOUZADA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de suspensão do
feito.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera
omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois
enquadramentos legais do parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de
coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o anterior regime
da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o
resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou
absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas
circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula
constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido
pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de
reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
16/9/2015).
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A respeito do pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo n. 5027447-14.2020.4.02.5001, em trâmite na 2ª Vara Federal de Vitória, nota-se
que a parte autora ajuizou esta ação, em 26/3/2021, pugnando pela condenação da
autarquia para "revisar a renda mensal do benefício previdenciário para que seja
adequado os limites tetos previstos nos artigos 14 da E.C. nº 20/1998 e 5º da E.C.
41/2003 a partir do início de suas vigências, com a recomposição dos valores glosados
devido à aplicação do limite teto vigente na data de concessão do benefício, aplicando-
se, para tanto, os reajustes previdenciários sobre o salário-de-benefício real apurado na
data de concessão da aposentadoria", ou seja, não se manifestou em nenhum momento
sobre a pretensa garantia de revisão da IRSM do benefício originário por meio da decisão
proferida na aludida ACP. 

Não obstante, em sede recursal, a parte autora suscitou a suspensão do feito
até o julgamento da referida ACP,  sem, contudo, demonstrar que fatalmente a decisão em
questão iria atingir a pretensão formulada nesta ação, mesmo porque eventual alteração
da RMI da aposentadoria originária por força da decisão da referida ACP seria passível
de revisão da pensão derivada ante a ocorrência de fato superveniente, não havendo que
se falar em coisa julgada. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma
vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na
hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001648587v2 e do código CRC 663d6c74. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003763-48.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADAIR JOSE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (evento 29), alega, em síntese, que (i)  pleiteia na
presente demanda o benefício de aposentadoria especial por idade para pessoa com
deficiência, a partir da data do requerimento administrativo em 20/11/2019, uma vez
que possui visão monocular em quadro irreversível desde 2003, conforme se verifica no
evento 1 (LAUDO4); (ii) a deficiência já fora reconhecida pelo próprio recorrido,
inclusive tendo ele recebido benefício por tal razão em dezembro/2003 (evento
1/INFBEN5) e de 06/2004 a 10/2004 (evento 1/INFBEN7); (iii) o  portador de visão
monocular é presumivelmente deficiente (deficiência leve), conforme a tese firmada pela
Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, ao dar
provimento ao recurso de um segurado de 62 anos que pleiteava a concessão de
aposentadoria por idade a pessoa com deficiência; (iv) até a data do requerimento
administrativo (20/11/2019), contava com o total de 18 anos e 9 meses de contribuição
ao INSS; (v) antes de ser acometido pela deficiência, contribuiu com a Previdência Social
por um período de 5 anos e 3 meses, conforme se verifica no documento acostado aos
autos no evento 1 (RSC6), o equivalente a 63 das 240 contribuições necessárias para
requerer a aposentadoria por idade, ou seja, um percentual de 26,25% dos 20 anos
requeridos pela lei; (vi) considerando o tempo total de contribuição registrado de 18 anos
e 9 meses e subtraindo o tempo de contribuição anterior ao advento da deficiência,
contribuiu por 13 anos e 6 meses, já na condição de deficiente físico, incluídos os tempos
de afastamento por conta dos benefícios relativos à incapacidade temporária (evento
1/INFBEN8); (vii) assim, contribuiu com 162 das 180 contribuições necessárias para se
aposentar por idade e deficiência, após ter completado 60 anos, ou seja, um percentual de
90% dos 15 anos requeridos pela lei, conforme extrato previdenciário completo em anexo
(evento 1/RSC6); (viii) somadas as 63 contribuições antes do advento da deficiência em
dezembro de 2003 e as 162 posteriores, tem-se um total de 225 contribuições, sendo
inferior às 240 contribuições exigidas para a concessão da aposentadoria por idade,
porém, muito superior às 180 contribuições necessárias para a concessão da
aposentadoria por idade e deficiência, depois de ter completado 60 anos; (ix) assim, o
caso em tela autoriza a conversão do tempo de contribuição da época em que não havia
sido cometido pela deficiência; (x)  para tal cálculo, deve ser utilizada a tabela de
conversão do artigo 70-F, § único, do Decreto n. 3.048/1999; (xi) utilizando-se o
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conversor de 0,75 nas 63 contribuições realizadas para o período mínimo de
aposentadoria por idade de 20 anos, antes do advento da deficiência, chega-se ao número
convertido de 47,25 contribuições, que podem ser utilizadas para completar o período
restante de contribuição necessário para a concessão da aposentadoria por idade e
deficiência; (xi) uma vez que  já possui 162 contribuições devidamente registradas no
INSS, já incluídos os períodos de afastamento por recebimento de benefícios por
incapacidade temporária, somadas às 47,25 contribuições do período anterior ao advento
da deficiência, já convertidas, tem-se um total de 209,25 contribuições, número bem
superior às 180 contribuições exigidas por lei para concessão da aposentadoria por idade
e deficiência; (xii)  à época do requerimento tinha 62 anos de idade e, ao converter o
período contributivo antes da deficiência, conforme previsto nos arts. 70-E, § 2º, do
Decreto n. 3.048/1999, e 7º da Lei Complementar nº 142/2013, supera os 15 anos
exigidos, perfazendo um total superior a 209 contribuições; e (xiii) quanto ao período de
deficiência, esta foi adquirida em dezembro de 2003, quase 16 anos antes da data do
requerimento objeto dos autos (20/11/2019) e,  tendo 209,25 contribuições, mais de 60
anos de idade e sendo portador de deficiência por período superior a 15 anos, deve a
sentença ser reformada e o benefício previdenciário por idade e deficiência ser concedido.

Contrarrazões (evento 33).

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 16/12/2020 objetivando a concessão de
APOSENTADORIA ESPECIAL POR IDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
desde a DER em 20/11/2019. 

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes
fundamentos:

(...)

ADAIR JOSE ingressou em juízo em face do(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por idade ao portador de
deficiência.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

A parte autora almeja a concessão de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.
A Lei Complementar nº 142/2013 regulamentou a concessão de aposentadoria da pessoa
com deficiência segurada do RGPS, de que trata o § 1º do art. 201 da Constituição
Federal.

O art. 2º da lei dispõe define pessoa com deficiência “aquela que tem impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
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igualdade de condições com as demais pessoas”. 

O art. 3º da lei prevê os seguintes critérios diferenciados para concessão de
aposentadoria à pessoa com deficiência:

Art. 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com
deficiência, observadas as seguintes condições:

(...)

IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade,
se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo
de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante
igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave,
moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Portanto, o portador de deficiência pode aposentar-se com redução da idade mínima para
o benefício.

Para obtenção dessa benesse, mostra-se imprescindível não só a comprovação da
deficiência, mas também a demonstração de ter realizado ao menos 15 anos de
contribuição após o início da deficiência.

Esse ponto em particular impede a concessão do benefício pretendido ao demandante.

De acordo com as informações prestadas pelo próprio autor em sua peça inicial, é
portador de visão monocular desde 2003.

Confirmou ainda que, antes do advento da deficiência, verteu 05 anos e 03 meses de
contribuições.

Ocorre que o cômputo contributivo total apurado no momento do requerimento
administrativo (29/11/2019) foi de apenas 18 anos, 09 meses e 05 dias de contribuição.

Realizando a subtração do período contributivo anterior à deficiência, fica claro o não
cumprimento dos 15 anos de contribuição, necessário à outorga da aposentadoria por
idade, com a redução prevista no art. 3º, inc. IV, da Lei Complementar 142/13.

Sobre o tema, é interessante apresentar a manifestação dos tribunais:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO CUMPRIDO NA
CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 1. Assegura-se à pessoa com deficiência
a obtenção de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria
por idade com requisitos e critérios diferenciados (art. 201, § 1º, da Constituição
Federal; Lei Complementar nº 142/2013; e art. 70-A a 70-I do Decreto nº 3.048/1999). 2.
O benefício de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência pressupõe a
implementação de 60 anos de idade, se homem, ou 55 anos, de mulher,
independentemente do grau de deficiência, e do tempo de contribuição mínimo de 15
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(quinze) anos cumprido na condição de pessoa com deficiência. 3. Hipótese em que a
parte autora não preenche o requisito da carência para fins de concessão do benefício,
pois não possui o tempo de contribuição mínimo de 15 (quinze) anos cumprido na
condição de pessoa com deficiência. 4. Recurso da parte autora desprovido. (TRF-4 -
RECURSO CÍVEL: 50390735720154047100 RS 5039073-57.2015.4.04.7100, Relator:
ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA
TURMA RECURSAL DO RS)

Como, de acordo com os próprios argumentos apresentados pelo demandante, não houve
ao menos 15 anos de contribuição a partir da constatação da deficiência, não se atingiu o
requisito da carência para a outorga desta prestação previdenciária.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

A Lei Complementar n. 142/2013 foi editada para regulamentar o §1°, do
art. 201 da CF/1988, instaurando a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do
RGPS - Regime Geral de Previdência Social, dispositivo esse que carecia de
regulamentação desde a sua alteração pela EC 47/2005.

Esse diploma legal estabelece, em seu seu art. 2°, que será considerada
"pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas".

Por sua vez, o art. 3° da LC 142/2013 dividiu as deficiências de acordo com
o grau de moderação: a) grave, em que a aposentadoria será concedida com 25 (vinte e
cinco) anos de tempo de contribuição se homem e 20 (vinte) anos se mulher;
b) moderada, em que a aposentadoria será devida aos 29 (vinte e nove) de tempo de
contribuição se homem e 24 (vinte e quatro) anos de tempo de contribuição se mulher;
c) leve, em que a aposentadoria será devida aos 33 (trinta e três) anos de tempo de
contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, estabelecendo, ainda, a
possibilidade do segurado deficiente se aposentar por idade, independente do grau de
deficiência, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de
idade, se mulher desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos.

O art. 5°, por seu turno, estabelece ser de competência do INSS atestar, por
perícia própria, "por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim", o grau de
deficiência do segurado, uma vez que a LC deixou de estipular quais seriam os
instrumentos a serem desenvolvidos para esse propósito.
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Merece também destaque especial o teor do art. 10 da LC 142/2013, que
vedou uma espécie de aposentadoria especial híbrida, proibindo a cumulação da redução
prevista em seu texto, no tocante ao mesmo período contributivo, da redução assegurada
aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física.

No caso, consta que o autor é portador de VISÃO MONOCULAR desde
2003 e que, antes dessa data, reunia 5 anos e 3 meses de contribuição ao RGPS. Consta,
ainda, que, na DER, em 29/11/2019, ele reunia 18 anos, 9 meses e 5 dias de tempo
contributivo. Ou seja, mesmo se considerada a deficiência do autor como grave, ele
deveria ter comprovado o tempo contributivo de 25 anos.

Ocorre que o art. 3° da referida LC estabelece a possibilidade do segurado
deficiente se aposentar por idade, independente do grau de deficiência, aos 60 anos de
idade, se homem, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Registre-se que a Lei n. 14.216, de 22/3/2021, classifica a visão monocular
como deficiência sensorial, do tipo visual.

Registre-se ainda que a legislação da aludida aposentadoria, no que tange
aos seus requisitos, se manteve com a edição da EC n. 103/2019. 

Assim, considerando que o autor, nascido em 23/4/1958, na DER em
29/11/2019, contava com 61 anos de idade, reunindo mais de 18 anos de tempo de
contribuição ao RGPS, não há dúvida de que faz jus ao recebimento da aposentadoria
almejada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar a concessão de APOSENTADORIA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA desde a DER em 29/11/2019. Considerando as decisões pertinentes
exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os
valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a
contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da
vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o
índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a
redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato
e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
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que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001674356v26 e do código CRC 05279878. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011382-41.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADAO MARINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora
e pelo INSS em face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a
decisão embargada de evento 80 que deu parcial provimento para afastar a especialidade
de 6/3/1997 a 28/12/1997, revogando a tutela provisória de urgência que determinou a
concessão de aposentadoria especial, sem a cobrança das parcelas já pagas a esse título. O
INSS, em suas razões, com fins de prequestionamento, afirma que o acórdão não se
manifestou a respeito de dispositivos constitucionais que impediriam o reconhecimento
de atividade especial após 5/3/1997. O autor, em  suas razões, alega, em síntese, que o
acórdão não se manifestou sobre diversos dispositivos legais e constitucionais que
autorizam a manutenção do reconhecimento de tempo especial na sentença.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera
omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois
enquadramentos legais do parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de
coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o anterior regime
da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o
resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou
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absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas
circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula
constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido
pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de
reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que o autor não faria jus ao reconhecimento
de atividade especial de 6/3/1997 a 28/12/1997, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 15/4/1994 a 15/12/1996,
18/12/1996 a 26/12/1997, 29/12/1997 a 31/8/2003, 1/9/2003 a 30/9/2006 e 1/10/2006 a
20/6/2019.

Com a inicial, o autor apresentou sua CTPS demonstrando que, de 15/4/1994 a
15/12/1996, laborou como vigilante na empresa SEG Serviços Especiais de Segurança e
Transporte de Valores S/A; de 18/12/1996 a 26/12/1997, laborou como vigilante na
empresa Sentinela Serviços de Guarda e Vigilânia Ltda.; e de 29/12/1997 a 31/8/2003,
laborou como vigilante na empresa CJF de Vigilância Ltda. 

Para o período de 15/4/1994 a 15/12/1996, 18/12/1996 a 26/12/1997 e 29/12/1997 a
31/8/2003, o autor apresentou a declaração  expedida pelo sindicato de categoria
(SINDSEG-GV/ES)  informando que a empresa encerrou suas atividades, tomando rumo
ignorado, e que ele exerceu a atividade de vigilante portando arma de fogo revólver
calibre 38, no referido período, em função da empresa possuir postos de vigilância
armada.

No evento 70, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa CJF de Vigilância Ltda.
em favor de Fernando Ribeiro de Massena (paradigma), demonstrando que laborou como
vigilante de 3/10/1997 a 31/10/2014, atividade esta que consistia em "exercer a vigilância
armada, controlando a movimentação de pessoas e/ou bens e veículos, para evitar
roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e segurança". Apresentou também o
PPP expedido pela mesma empresa, em favor de José Damas Filho, demonstrando que
laborou de 1/3/1998 a 31/8/2012 como vigilante e que essa atividade consistia em
"exercer a vigilância armada, controlando a movimentação de pessoas e/ou bens e
veículos, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e
segurança". Ainda, o PPP expedido por essa empregadora, em favor de José dos Santos,
demonstrando que laborou de 3/10/1997 a 31/10/2014, como vigilante e que essa
atividade consistia em "exercer a vigilância armada, controlando a movimentação de
pessoas e/ou bens e veículos, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à
ordem e segurança".

Para o período de 1/9/2003 a 30/9/2006, o autor apresentou o PPP expedido por Estrela
Azul Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. demonstrando que laborou
como vigilante e que as suas atividades consistiam em "exercer suas atividades de modo

5011382-41.2020.4.02.5001 500001650074 .V8 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 414



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 29/1121

habitual e permanente e zela pelo patrimônio da empresa, portando revólver calibre 38".
O documento contém todos os requisitos legais.

Para o período de 1/10/2006 a 20/6/2019, o autor apresentou o PPP expedido por
Segurpro Vigilância Patrimonial Ltda. demonstrando que laborou como vigilante e que as
suas atividades consistiam em "vizualizar a área, garantindo do local, mantendo a
atenção quanto à movimentação de pessoas e veículos; efetuar ações preventivas apra
manter a segurança do posto; realizar vistorias dentro do perímetro do posto; manter em
dia; atuar ostensivamente de forma a promover a segurança das pessoas, instalações e
materiais, inibindo e coibindo ações prejudiciais aos interesses do cliente, sejam
criminosas ou não; cumprir as determinações e procedimentos estabelecidos;
responsabilizar-se pela custódia do material a seu cargo (armas, documentação e
material do posto), portando arma de fogo de modo habitual e permanente, não eventual
nem intermitente ". O documento contém todos os requisitos legais.

Com relação aos períodos de 15/4/1994 a 15/12/1996, 18/12/1996 a 26/12/1997 e
29/12/1997 a 31/8/2003, considerando que é possível a comprovação de exercício de
atividade especial por qualquer meio de prova até 5/3/1997 e que o autor apresentou sua
CTPS demonstrando que laborou como vigilante em empresas que exerciam a segurança
patrimonial, sendo que também apresentou declarações do sindicato de categoria
reforçando tal informação, ainda PPPs emitidos pela empregadora em favor de
trabalhadores que exerceram a função de vigilante, por força do entendimento do STJ no
Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade nos períodos de 15/4/1994 a 15/12/1996
e 18/12/1996 a 5/3/1997, pois há como presumir a exposição do autor a risco a sua
integridade física, bem como o período de 29/12/1997 a 31/8/2003, para o qual foram
apresentadas provas de trabalhador paradigma.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS
para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior
à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por atividade
ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade,
inclusive com fulcro meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no
documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação previdenciária
como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo
de veículo conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado para que a
Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes
parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ
04/09/2009)

Em relação aos períodos de 1/9/2003 a 30/9/2006 e 1/10/2006 a 20/6/2019, o autor
apresentou PPP demonstrando que as atividades desenvolvidas como vigilante colocavam
em risco a sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força
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do entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.

Registre-se, para o reconhecimento de atividade especial em razão de exercício da função
de vigilante, basta a profissiografia apresentada no PPP descrevendo a rotina do
trabalhador em sua jornada de trabalho.

Agora, resta saber se o autor em 25/7/2019 (DER) reuniu a carência suficiente para
obtenção de aposentadoria especial. 

Considerando que o cálculo apresentado na sentença revela que, em 25/7/2019, o autor
havia reunido 25 anos, 2 meses e 8 meses, pode-se afirmar que, com a exclusão dos
referidos acréscimos (6/3/1997 a 28/12/1997), o autor não alcançou a carência de 25
anos na DER. 

Registre-se que, na inicial, o autor não requereu, subsidiariamente, a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, assim, como não se trata de melhor benefício,
deixo de apreciar a carência dessa espécie de benefício na DER. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o
entendimento do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques (DJE de 26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que
o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE
734242 AgR, DJ 4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no
sentido de que os valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente
revogada em demanda previdenciária são irrepetíveis.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
afastar a especialidade de 6/3/1997 a 28/12/1997, revogando a tutela provisória de
urgência que determinou a concessão de aposentadoria especial, sem a cobrança das
parcelas já pagas a esse título, porém determino a suspensão do feito até o julgamento
pelo STJ do Tema 692. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

(...)

A discordância manifestada pelos embargantes trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma
vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na
hipótese dos autos.
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Voto por conhecer ambos os embargos de declaração e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650074v8 e do código CRC ab253c33. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009823-15.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONAS PEREIRA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "a)
averbar o tempo de contribuição referente ao período de 01/10/2016 a 16/06/2017; b)
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 08/01/1990 a 30/08/1994,
01/02/1995 a 15/05/1995, 16/03/1998 a 19/09/1999, 15/03/2006 a 07/06/2010 e de
01/09/2016 a 16/06/2017, convertendo-o em comum".

Em suas razões recursais (evento 11), o INSS alega, em síntese, que (i)
o PPP deve ser preenchido como a identificação dos responsáveis pelo registro ambiental,
nos termos da Instrução Normativa nº 77/2015; (ii) em relação aos períodos
de 15/03/2006 a 07/06/2010, não há responsável pelos registros ambientais nestes
períodos., mas apenas na data final, de forma que incabível se retroagir o PPP e o LTCAT
de 2010 para todo o período de mais de 4 anos, em que podem ter ocorridos diversas
mudanças no ambiente laboral da parte autora; (iii)  referente ao agente
nocivo ruído, os PPPs também não apresentam as medidas do ruído obtidas durante a
jornada de trabalho. não se forneceu a memória de cálculo ou histograma das medições
realizadas em toda a jornada de trabalho, efetuando, erroneamente, medição única de
nível de pressão sonora, não comprovando a exigência legal de permanência; e (iv) a
partir de 2004, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a
NHO 01 (itens 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro, não sendo mais admissível a utilização
de decibelímetro ou medição em consonância com a NR-15, assim, os LTCATs que
aplicam a metodologia antiga, após o período aventado, são nulos.

O autor, em suas razões de evento 13, alega, em resumo, que (i) houve
cerceamento ao direito de defesa, pois não houve manifestação na sentença sobre o
pedido de provas; (ii) esteve exposto ao agente vibração, todavia, a empregadora foi
omissa quando do preenchimento do PPP; (iii) o INSS possui o dever de
periciar/inspecionar o ambiente laboral; e (iv) não foi configurada nenhuma das hipóteses
previstas para dispensa de perícia previstas no art. 464, §1º, do CPC, com isso reafirma-se
a importância de deferimento da diligência solicitada.

Contrarrazões do autor de evento 18.
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Contrarrazões do INSS de evento 19.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
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independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise dos recursos inominados.

Do recurso do INSS

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".
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Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis

5009823-15.2021.4.02.5001 500001644270 .V14 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 415



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 36/1121

(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho

5009823-15.2021.4.02.5001 500001644270 .V14 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 415



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 37/1121

apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
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deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
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da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 8/01/1990 a 30/08/1994, 01/02/1995 a 15/05/1995, 16/03/1998 a
19/09/1999, 15/03/2006 a 07/06/2010 e de 01/09/2016 a 16/06/2017, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Enquadramento de atividade especial: período de 08/01/1990 a 30/08/1994 

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fl. 74):

O PPP emitido pela empresa Artenossa Indústria e Comércio de Móveis Ltda., que
compreende o período de 08/01/1990 a 30/08/1994, atesta exposição ao agente nocivo
ruído (evento 1, PROCADM13, fl. 30):

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a
legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo
de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a
ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:
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80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

A alegação de que "não foram apresentados documentos que comprovassem que o
período de trabalho a ser analisado foi exercido em condições especias" não se sustenta,
uma vez que o autor exibiu PPP contendo medição de nível de pressão sonora que
ultrapassa o limite de tolerância vigente no período nele descrito e o INSS não questionou
a sua validade. Do mesmo modo, não se sustenta a alegação genérica de que "há
inconsistência, divergência ou falta de informações indispensáveis". O documento
apresenta avaliação quantitativa em relação a todos os períodos de exposição ao agente
nocivo ruído (item 15) e indica profissional legalmente habilitado como responsável pelos
registros ambientais (item 16).

Ficou provada atividade especial no período de 08/01/1990 a 30/08/1994.

Enquadramento de atividade especial: período de 01/02/1995 a 15/05/1995 

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fl. 79):

O PPP emitido pela empresa Artenossa Indústria e Comércio de Móveis Ltda., que
compreende o período de 08/01/1990 a 30/08/1994, atesta exposição aos seguintes fatores
de risco (evento 1, PROCADM13, fl. 28):
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No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

Quanto à motivação externada pela perícia médica para negar comprovação de atividade
especial, o documento informa nível de pressão sonora expresso em decibéis aferido
mediante dosimetria de ruído, que é a "quantificação variável dos ruídos que um
trabalhador está exposto durante o período de trabalho. (...) Essa quantificação da
exposição do trabalhador é realizada pelo processo de dosimetria, sendo seu cálculo
variável, levando-se em conta o período máximo de exposição aos ruídos com base na
legislação vigente. Logo, o processo de análise de dose de ruídos ocorre com base na
jornada de trabalho do empregado"1 . No período de 01/02/1995 a 15/15/1995, todas as
avaliações eram presumivelmente realizadas com base na NR-15, cuja metodologia de
aferição leva em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada
de trabalho.

Ficou provada atividade especial no período de 01/02/1995 a 15/05/1995.

Enquadramento de atividade especial: período de 16/03/1998 a 17/08/2004 

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fls. 72, 74 e 75):
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O PPP emitido pela empresa PANAN - Indústria de Madeiras e Móveis Ltda., que
compreende o período de 16/06/1995 a 09/08/2004, atesta exposição ao agente nocivo
ruído (evento 1, PROCADM13, fl. 32):
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No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora somente
extrapolava o limite de tolerância estipulado pela legislação vigente no interstício de
16/03/1998 a 19/09/1999.

Com relação ao motivo alegado pela perícia médica administrativa para negar
comprovação de atividade especial no período de 16/03/1998 a 19/09/1999, pode-se
confirmar em consulta pública ao site do CREA/MG que o profissional indicado no PPP
como responsável pelos registros ambientais está inscrito naquele conselho de classe e
tem habilitação para atuar como engenheiro de segurança do trabalho2:

Ficou provada atividade especial no período de 16/03/1998 a 19/09/1999.

Enquadramento de atividade especial: período de 01/09/2005 a 09/03/2006 

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fl. 71):
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O PPP emitido pela empresa ACP Indústria de Móveis Ltda., que compreende o período
de 01/09/2005 a 09/03/2006, atesta exposição ao agente nocivo ruído (evento 1,
PROCADM13, fl. 22):

No período descrito no documento, o limite de tolerância vigente estava estipulado em 85
dB(A), justamente o valor do nível equivalente de ruído informado no PPP. O ruído só
caracteriza agente nocivo quando o nível equivalente ultrapassa o limite de tolerância.
Quando coincide com o limite de tolerância, não há atividade especial. Não ficou provada
condição especial de trabalho.

Enquadramento de atividade especial: período de 15/03/2006 a 07/06/2010 

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fl. 74):

O PPP emitido pela empresa R2A - Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira Ltda.,
que compreende o período de 15/03/2006 a 07/06/2010 (data de emissão), atesta
exposição ao agente nocivo ruído (evento 1, PROCADM13, fl. 20):
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No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

A perícia do INSS alegou que o PPP não identifica responsável pelos registros ambientais
para o período.

Realmente, o PPP indica responsável pelos registros ambientais somente a partir
de 07/06/2010:

Ainda que o PPP tenha se baseado em LTCAT de 2010, é possível atestar condição
especial de trabalho em período desde 2006, porque, como as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, é razoável supor que em
tempos pretéritos a situação era igual ou pior à constatada na data da avaliação pericial.
De acordo coma Súmula nº 68 da Turma Nacional de Uniformização, “o laudo pericial
não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial
do segurado”.

Ficou provada atividade especial no período de 15/03/2006 a 07/06/2010.

Enquadramento de atividade especial: período de 04/10/2010 a 15/03/2012

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fl. 80):

5009823-15.2021.4.02.5001 500001644270 .V14 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 415



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 46/1121

O PPP emitido pela empresa Demuner Fábrica de Móveis e Esquadrias Ltda., que
compreende o período de 04/10/2010 a 15/03/2012, atesta exposição aos seguintes fatores
de risco (evento 1, PROCADM13, fl. 26):

O fator de risco "poeira de madeira dura" não encontra previsão na legislação
previdenciária para fins de caracterização de condição especial de trabalho.

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

Ocorre que o PPP atestou que a exposição a ruído era "intermitente e de forma eventual"
(item 15.3).

O documento informa o seguinte conjunto de atribuições referentes ao cargo de gerente
de fábrica:
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Enquanto executava suas funções, o autor não ficava permanentemente exposto ao
ambiente de trabalho onde estavam as fontes geradoras de ruído. A exposição do autor ao
nível médio de ruído informado ocorria de forma eventual, conforme atestou o PPP.

De acordo com o art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91, “a concessão da aposentadoria
especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado” (redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95).

A exposição eventual a agentes nocivos não permite o reconhecimento de tempo de
serviço especial.

Não ficou provada condição especial de trabalho.

Enquadramento de atividade especial: período de 16/03/2012 a 16/06/2017

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
motivos (evento 1, PROCADM13, fl. 70):

O PPP emitido pela empresa S R Comércio & Serviços Eireli, que compreende o período
de 01/09/2016 a 16/06/2017, atesta exposição ao agente nocivo ruído (evento 1,
PROCADM13, fl. 24):

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.
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O PPP informou a técnica utilizada: dosimetria. O PPP não informou a norma que
orientou a técnica utilizada, mas essa omissão não invalida o documento, porque, mesmo
para períodos posteriores a 19/11/2003, a jurisprudência admite tanto a metodologia de
medição de ruído prevista na NHO-01 quanto a da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Ficou provada atividade especial no período de 01/09/2016 a 16/06/2017.

 (....)

Para o período de 8/01/1990 a 30/08/1994, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade
de 90,2 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente
ruído por meio de dosimetria, contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive
os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de
laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Para o período de 01/02/1995 a 15/05/1995, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade
de 90,2 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente
ruído por meio de dosimetria, contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive
os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de
laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 
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Para o período de 16/03/1998 a 19/09/1999, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade
de 91,5 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente
ruído por meio de dosimetria, contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive
os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de
laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Para o período de  15/03/2006 a 07/06/2010, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade
de 102,7 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente
ruído por meio da técnica prevista na NR-15 e na NHO-1 da Fundamentro, contendo o
documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os
registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço.

Para o período de   01/09/2016 a 16/06/2017, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de
90,2 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente
ruído por meio da técnica prevista na dosimetria, contendo o documento todos os
requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que
presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, os PPPs dos período em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, da NR-15 e da NHO-1 da Fundacentro, o
que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a
metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata de medição
pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e
permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que essas
atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Do recurso do autor
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A sentença deixou de reconhecer os demais períodos apontados pelo
autor como especiais por ausência de prova, indeferindo as diligências requeridas sob os
seguintes fundamentos:

(...)

A parte autora requereu produção de prova pericial no local de trabalho, bem como a
intimação das empresas "PANAN - INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA;
A.C.P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA; e R2A INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA sejam oficiadas para apresentar o laudo técnico
(LTCAT) utilizado na elaboração do PPP" (evento 1, INIC1, fl. 12).

Indefiro ambos os requerimentos. A comprovação da exposição a agente nocivo é feita
mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pelo empregador com base em
LTCAT. Se o empregado discorda do teor do PPP, deve propor reclamação trabalhista
contra o empregador. Aplica-se o Enunciado FONAJEF nº 203: 

Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à
inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de
serviço especial.

No mesmo sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO AOS DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM DEMANDA
PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. A comprovação da especialidade
das atividades desenvolvidas pelo segurado é ônus que lhe incumbe, o que deve fazer
mediante apresentação de formulários expedidos pela empregadora. Eventual
inconformismo deve ser deduzido em sede e momentos oportunos, que não em demanda
previdenciária em curso, já que não cabe à Justiça Federal ‘conferir’ a correção dos
dados ali lançados. (...) compete ao requerente instruir o feito de maneira a comprovar
suas alegações (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.
(...)."(Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região,
IUJEF 5002632-46.2012.404.7112/RS, julgamento em 18/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL.
FRENTISTA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. PERICULOSIDADE.
COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO OU PPP. POSSIBILIDADE. 1. Não
ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a prova acostada aos
autos é suficiente para dirimir a controvérsia, considerando desnecessária ou inócua a
oitiva de testemunhas para julgamento da causa ou a produção de prova técnica.
2. Eventual inconformismo do autor com as informações constantes dos formulários
previdenciários deve ser equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que
não em demanda previdenciária em curso. (...) (Primeira Turma Recursal/RS - Recurso
Cível 5003558-58.2016.404.7121, Relator: ALESSANDRA FAVARO, Data de Julgamento:
11/10/2017)
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PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. AVERBAÇÃO
DOS PERÍODOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na decisão
que indefere a realização de perícia judicial quando constam nos autos elementos
suficientes ao convencimento do julgador. 2. O mero inconformismo da parte autora
com os dados constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário atinentes ao agente
agressivo ruído, não é capaz de invalidá-los, pois tais informações são prestadas pela
empresa com base nos laudos que produz, existindo importantes efeitos que lhe são
conexos, bem como repercussão mesmo na esfera penal decorrente de eventual prestação
de informações inverídicas. 3. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício
de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da
prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. (...).
497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).
(TRF-4 - AC 5017305-54.2015.4.04.7107, Relator Des. Fed. JOÃO BATISTA PINTO
SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E SUA
CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
PERICIAL. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por necessidade de
realização da perícia judicial para constatação do alegado trabalho em atividade
especial, pois a legislação previdenciária impõe ao autor o dever de apresentar os
formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e atualmente pelo PPP, emitidos pelos
empregadores, descrevendo os trabalhos desempenhados, suas condições e os agentes
agressivos a que estava submetido. 2. Em respeito ao limite objetivo do recurso, sob pena
de ocorrência de julgamento ultra petita, e violação ao Art. 142, do CPC, deixo de
apreciar a matéria de fundo, uma vez que a irresignação do autor restringiu-se à
instrução probatória. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC 0002928112014403611,
Relator Des. Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 Judicial 1 06/09/2017)

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial
judicial e depoimento pessoal do autor não merece acolhimento porque a legislação
previdenciária prevê (art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91), como forma de comprovação da
atividade especial, a expedição de formulário pela própria empregadora, dentro do
regramento estabelecido pela Entidade Social e embasado em laudo técnico elaborado
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (TRF 4ª Região, AC
2003.72.00.0012204, D.E. 10/01/2007).

O Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição no Espírito Santo reconhece a
competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamação trabalhista com objetivo de
retificar o PPP:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RETIFICAÇÃO DO PPP (PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. A retificação do PPP pelo ex-empregador amparada na alegação de labor
em condições insalubres é questão de ordem eminentemente trabalhista, cuja competência
se insere no art. 114, I, da CF. Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento
para determinar o retorno dos autos à Vara de origem. (TRT 17ª Região - RO
00016794020175170002, Relator MARCELLO MANCILHA, Data de Publicação:
03/09/2018)
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RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP). O pedido de
retificação de guia do PPP, ainda que destinado à prova junto a órgão da Previdência
Social, relaciona-se a uma obrigação decorrente do contrato de trabalho, logo, está
abrangido pela competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, I, da CF. (TRT
17ª Região - RO 00010989120185170001, Relator MÁRIO RIBEIRO CANTARINO
NETO, Data de Publicação: 03/07/2019)

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações da parte autora que,
por sua vez, não apresentou nenhum argumento que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual
a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recurso e, no mérito, negar-lhes provimento.
Sem condenação em custas para o INSS (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno
os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da
Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor em
razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do
Código de Processo Civil.. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001644270v14 e do código CRC b4013001. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005429-93.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONAS CANDIDO FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, "para condenar
o INSS a averbar como laborado em condições especiais o período de 01/07/1988 a
04/02/1993, 01/07/1999 a 05/07/2002 e 2/6/2003 a 31/12/2003". 

Em suas razões recursais (evento 13), o INSS alega que (i) em relação ao
período de 1/7/1988 a 4/12/1993, a autarquia previdenciária constatou que a exposição a
ruído não foi analisada conforme metodologia definida no Decreto nº 2.172/1997,
dessa forma, em observância à legislação previdenciária em vigor, a autarquia
previdenciária concluiu pelo indeferimento do período analisado, uma vez que o segurado
não comprovou a exposição a agente nocivos acima dos limites de tolerância; (ii) em
relação ao  período de 1/7/1999 a 5/7/2002, a autarquia previdenciária constatou que não
foi descrita a técnica/metodologia adequada para o deferimento do pedido necessária para
seu deferimento, sendo que o  PPP analisado não contém elementos para comprovação da
efetiva exposição aos agentes nocivos contemplados na legislação; e (iii) em relação
ao período de 2/6/2003 a 31/2/2003, a perícia médica constatou que o ruído foi informado
em dB e não dB (A), pressupondo medição em decibéis lineares, apenas adequados a
medições do ruído de impacto, que não é contemplado nas normas previdenciárias,
dessa forma, a perícia da autarquia previdenciária entendeu que há elementos técnicos
que justifiquem o enquadramento de acordo com as normas previdenciárias em vigor.

O autor, em suas razões de evento 15, alega, em resumo, que (i) a
sentença deixou de reconhecer como especial o período de 20/05/1987 a 30/06/1988  em
que laborou como ajudante de máquina e serrador e esteve exposto a diversos agentes
nocivos, entretanto, a atividade exercida deve ser considerada insalubre por
enquadramento, sendo que, no que se refere ao período 01/01/2004 a 11/10/2019, não foi
aceito o PPP apresentado sob a justificativa de aferição de agente nocivo inadequada,
mesmo tendo os níveis de ruído acima dos limites; (ii) contudo, somente com a extinção
da possibilidade de enquadramento por categoria profissional pela Lei 9.032/1995, passou
a ser exigida a efetiva comprovação da exposição de agentes agressivos à saúde ou à
integridade física; (iii) na análise do PPP apresentado, restou devidamente comprovado
que esteve exposto a ruído acima dos níveis adequados, no período que não fora
reconhecida a especialidade; (iv) resta demonstrada a possibilidade de reconhecimento da
índole especial da atividade de serrador que esteve exposto ao agente ruído como
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demonstrados no presente caso; e (v) exerceu durante toda sua vida laboral atividades em
ambientes que apresentam risco à saúde, sendo que tal profissão é extremamente nociva à
saúde, pois a insalubridade é indissociável do seu exercício.

Contrarrazões do INSS de evento 20.

Contrarrazões do autor de evento 24. 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
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Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do INSS

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando o INSS a averbar como laborado em condições especiais os períodos
de 01/07/1988 a 04/02/1993, 01/07/1999 a 05/07/2002 e 2/6/2003 a 31/12/2003, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Identificada a controvérsia dos autos - nos períodos relacionados na petição
inicial, trabalhou o Autor em condições especiais segundo a legislação vigente à época,
ou não? -, passo ao exame de cada período individualizado.

(a) 20/05/1987 a 04/02/1993

Até 27/4/1995, véspera da vigência da Lei nº. 9.032/95, o reconhecimento da
especialidade se conformava com o mero enquadramento em categoria profissional.
Ainda assim, caso não houvesse o aludido enquadramento, franqueava-se ao
trabalhador a produção da prova de efetiva exposição a agente nocivo para fins de
cômputo privilegiado do período trabalhado.

Verifico que o Autor exerceu os cargos de "ajudante de máquina" e de "serrador" na
sociedade empregadora Marsal Mármore Salviano LTDA., conforme o PPP que adunou
aos autos (Evento 1, PROCADM10, Página 26). O cargo de "ajudante de máquina", pela
vagueza, e o de "serrador" não permitem o enquadramento direto em quaisquer dos
grupos profissionais do Anexo do Decreto nº. 53.831/1964 ou Anexos do Decreto
nº. 83.080/79.

Sobre outro ângulo, do período entre 20/05/1987 a 30/06/1988, não há qualquer elemento
nos autos que indique que o Autor sofreu influência de agentes nocivos em seu labor.
Como se extrai do PPP, o único registro ambiental que consta é do agente ruído, porém
não há qualquer medição da sua exposição (Evento 1, PROCADM10, Página 26).

Já para o período entre 01/07/1988 a 04/02/1993, identifica-se a exposição a ruído de
maneira habitual e permanente, na intensidade de 83.3 d BA. A técnica utilizada foi a de
decibilimetria (Evento 1, PROCADM10, Página 26), com o detalhamento descrito em
LTCAT (Evento 1, PROCADM10, Páginas 36/37)
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À época, o item 1.1.6 do Anexo do Decreto nº. 53.831/1964 fixava como limite ao ruído 80
decibéis, sendo substituído apenas em 5/3/1997 pelo Decreto 2.172/97. Quanto
à metodologia, só viria a ser apurada posteriormente, de forma que serve como prova a
técnica empregada pelo médico do trabalho signatário do LTCAT (Evento 1,
PROCADM10, Página 33).

Reconheço, assim, como especial apenas o período entre 01/07/1988 a 04/02/1993.

(b) 02/08/1993 a 28/02/1998

Até 27/4/1995, véspera da vigência da Lei nº. 9.032, o reconhecimento da especialidade
se conformava com o mero enquadramento em categoria profissional. Ainda assim, caso
não houvesse o aludido enquadramento, franqueava-se ao trabalhador a produção da
prova de efetiva exposição a agente nocivo para fins de cômputo privilegiado do período
trabalhado.

Verifico que o Autor exerceu o cargo de "serrador" na sociedade empregadora Bolemag
Bolelli Mármores e Granitos LTDA., conforme o CTPS que adunou aos autos (Evento 1,
PROCADM10, Páginas 10, 12, 14 e 19). O cargo de "serrador" não permite o
enquadramento direto em quaisquer dos grupos profissionais do Anexo do Decreto nº.
53.831/1964 ou Anexos do Decreto nº. 83.080/79.

No mais, não há nos autos qualquer documento que permita concluir pela exposição do
Requerente a condições especiais de trabalho no período entre 02/08/1993 a 28/02/1998.
Não consta qualquer PPP, LTCAT ou outro laudo ou formulário válido e idôneo acerca do
período, não custando registrar que não é possível tomar de empréstimo o LTCAT
produzido no âmbito da Marsal Mármore Salviano LTDA. (Evento 1, PROCADM10,
Página 33).

Assento que, no extrato do INSS, o nome da sociedade empregadora consta como
"MOREIRA & ANDRADE LTDA." (Evento 1, PROCADM10, Página 46), o que não
prejudica a validade do reconhecimento do período como comum.

Não reconheço a especialidade do período.

(c) 01/07/1999 a 05/07/2002

Para o período posterior à edição da Lei n.º 9.032 em 27/4/1995, exige-se a prova do
caráter especial da atividade para todas as hipóteses. Com a edição da Medida
Provisória 1.523 em 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/97, a prova condiciona-se à
apresentação de laudo técnico.

Para se desincumbir do ônus da prova, o Acionante juntou aos autos o PPP do Evento 1,
PROCADM10, Páginas 29/30.

Em relação ao ruído, para a integralidade do período, o limite de tolerância é de 90 dB, à
luz do Anexo IV do Decreto 2.172 de 6/3/1997, que viria a ser revogado apenas
pelo Decreto 4.882 de 18/11/2003, que o reduziu para 85 dB.
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No PPP, elaborado sem vícios e pelos profissionais habilitados (engenheiro e médico),
constata-se que o Autor ficava exposto a ruído de forma habitual e permanente de 92 dB -
superior, portanto, ao limite legal de tolerância.

No campo da "técnica utilizada", o PPP remete à de dosimetria (Evento 1, PROCADM10,
Página 29), prevista no Anexo da Portaria 3.214/1978, que aprovou as Normas
Regulamentadoras - NR, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho".

Relevante consignar o decidido pela TNU no Tema 174: "(a) a partir de 01 de janeiro de
2004, é obrigatória utilização na NHO-01 da FUNDACENTRO como metodologia de
aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho, devendo tal técnica ser
informada no PPP, com a respectiva indicação no Nível de Exposição Normalizado
(NEN)”; (b) em caso de omissão no período supracitado, na indicação da metodologia
empregada para aferição do agente nocivo ruído, no Perfil Profissiográfico Profissional,
esse documento não deve ser admitido como prova da especialidade do trabalho para o
agente nocivo em apreço, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na respectiva medição".

Por conseguinte, considero válida a técnica de dosimetria utilizada no PPP, cujo período
não adentra aquele em que passou a ser obrigatória a utilização da NHO-01 da
FUNDACENTRO (01/01/2004), de forma que restou caracterizada a exposição do Autor
ao agente "ruído" acima dos limites tolerados.

Reconheço o período como especial.

(d) 02/06/2003 a 11/10/2019

No atinente ao período entre 01/05/2014 a 30/05/2015, o INSS reconheceu a
especialidade, como se extrai da relação de atividades do CNIS, com o enquadramento no
Código 2.0.1 (Evento 1, PROCADM10, Página 66).

Os demais períodos são controvertidos. Passo a apreciá-los.

Para o período posterior à edição da Lei n.º 9.032 em 27/4/1995, exige-se a prova do
caráter especial da atividade para todas as hipóteses. Com a edição da Medida
Provisória 1.523 em 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/97, a prova condiciona-se à
apresentação de laudo técnico. E, a partir de 01/01/2004, o PPP passou a ser documento
indispensável para análise da atividade especial postulada (Instrução Normativa INSS nº.
99 de 10/12/2003).

Para se desincumbir do ônus da prova, o Acionante juntou aos autos o PPP do Evento 1,
PROCADM10, Páginas 29/30.

Em relação ao ruído, do período entre 2/6/2003 a 31/12/2003, por identidade de razões
com o tópico anterior (limite de 90 dB, PPP perfeitamente preenchido, técnica de aferição
aceita à época, medição superior ao limite de tolerância - 92 dB), noto que o trabalho foi
exercido em condições especiais.

Novamente invocando a jurisprudência da TNU "(a) a partir de 01 de janeiro de 2004, é
obrigatória utilização na NHO-01 da FUNDACENTRO como metodologia de aferição
do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho, devendo tal técnica ser informada no
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PPP, com a respectiva indicação no Nível de Exposição Normalizado (NEN)”; (b) em
caso de omissão no período supracitado, na indicação da metodologia empregada para
aferição do agente nocivo ruído, no Perfil Profissiográfico Profissional, esse documento
não deve ser admitido como prova da especialidade do trabalho para o agente nocivo em
apreço, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na respectiva medição".

No PPP, consta que foi utilizada a técnica constante no Anexo 1 da Portaria 3.214/1978,
que meramente determina que "os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser
medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no
circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser
feitas próximas ao ouvido do trabalhador".

Na NHO-01 da FUNDACENTRO, tal circunstância retrata meramente o modo como
ajustar os medidores de ruído. Para além disso, não há a simples medição, mas também o
emprego de tais dados em fórmulas matemáticas complexas:

Em face da inaptidão da metodologia indicada no PPP, deixo de reconhecer como
trabalho exercido em condições especiais em razão do ruído o período a partir de
01/01/2004.

No que diz respeito à umidade, o Anexo X da NR-15 determina que "as atividades ou
operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva,
capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em
decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

Emerge da norma que não basta a existência de umidade no local de trabalho para
configurar a insalubridade; há de se fazer uma avaliação quantitativa, não para medir a
umidade precisamente em números, mas para qualificar o local como alagado ou
encharcado.
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No PPP colacionado aos autos (Evento 1, PROCADM10, Página 31), não se extrai
qualquer informação da prevalência da umidade - isto é, se era ou não era excessiva,
reportando-se vagamente à sua existência.

A par disso, ainda que se considerasse como suficiente a informação constante no PPP
para inferir a agressividade do agente umidade,  há a informação de uso de EPI eficaz
(Evento 1, PROCADM10, Página 31). Assim, nos termos da jurisprudência do STF,
também não seria viável o reconhecimento da especialidade do período por tal
circunstância (ARE 664.335 / SC, rel. Min. Luiz Fux, 4.12.2014).

Dito isso, declaro a ausência de interesse de agir - utilidade em relação ao período de
01/05/2014 a 30/05/2015 e reconheço a especialidade exclusivamente do período entre
2/6/2003 a 31/12/2003.

(...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
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caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
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apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

5005429-93.2020.4.02.5002 500001651061 .V30 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 416



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 63/1121

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
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Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)
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Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Para o período de 01/07/1988 a 04/02/1993, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (83,3 dB(A)) e a utilização da decibilimetria como
forma de apuração do referido agente físico. Para o período de 01/07/1999 a 05/07/2002,
o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao
agente ruído em intensidade acima do limite legal (92 dB(A)) e a utilização da
dosimetria como forma de apuração do referido agente físico. Para o período de 2/6/2003
a 31/12/2003, o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua
exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (92 dB(A)) e a utilização
da dosimetria como forma de apuração do referido agente físico.

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Do recurso do autor

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial
de 20/05/1987 a 30/06/1988, em que laborou como ajudante de máquina e serrador,
exposto a diversos agentes nocivos, com enquadramento por categoria profissional, e
ainda de  01/01/2004 a 11/10/2019, em que laborou com exposição a  ruído acima dos
limites legais.

Para o período de 20/05/1987 a 30/06/1988, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Marsal Mármores Salviano demonstrando que laborou como
ajudante de máquina (setor de produção) e esteve exposto a ruído (sem indicar a
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intensidade deste), sendo que a atividade consistia em "auxiliar nos trabalhos em geral da
produção").

Como se observa, o  PPP não indica a concentração do ruído a que esteve
exposto o autor em sua jornada de trabalho, sendo assim insuficiente para comprovar a
almejada especialidade. A respeito da possibilidade de enquadramento por categoria
profissional, a referida função pode ser considerada especial por presunção absoluta, a
teor do decreto 83.080/1979, eis que tal atividade pode ser enquadrada, por similaridade,
no item 2.3.4 do Anexo II, sendo assegurada a contagem do tempo de serviço especial
sem necessidade de prova, por decorrer de presunção legal.

Assim, deve ser reconhecida a especialidade almejada de 20/05/1987 a
30/06/1988.

Para o período de 01/01/2004 a 11/10/2019,  o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Itamag Itaoca Mármores e Granitos Ltda. demonstrando que
exerceu o cargo de serrador e esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei (91,5 dB, 92,1 dB, 93,2 dB, 89,5 dB e 95 dB), sendo a forma de
apuração do agente por meio da técnica da dosimetria.

Registre-se que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive os
profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo
técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e permanente do agente
se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ,
é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação,
pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição
se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local
de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Dessa forma, deve ser reconhecida também a especialidade de 01/01/2004 a
11/10/2019.

Agora, resta saber se, com o reconhecimento de tais períodos como
especiais, o autor faz jus ao benefício na DER (aposentadoria por tempo de contribuição
integral desde 11/10/2019). Passa-se ao cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
20/05/1987 30/06/1988                     408            1,40                571      1     6   24
01/07/1988 04/02/1993                   1.680            1,40             2.352      6     5   10
26/03/1993 02/07/1993                       99            1,00                  99     -      3     8
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02/08/1993 31/03/1998                   1.703            1,00             1.703      4     7   30
01/07/1999 05/07/2002                   1.101            1,40             1.541      4     2   20
02/06/2003 31/12/2003                     213            1,40                298     -      9   24
01/01/2004 30/04/2014                   3.773            1,40             5.282    14     5   20
01/05/2014 30/05/2015                     395            1,40                553      1     6     6
31/05/2015 11/10/2019                   1.595            1,40             2.233      6     1   13

         
 Total:           14.632    40     1     2

Como se observa, o autor reuniu tempo suficiente para obtenção da
aposentadoria almejada na DER.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade especial de 20/05/1987 a
30/06/1988 e 01/01/2004 a 11/10/2019 e  determinar a concessão de APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER
em 11/10/2019. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam
ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em
diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os
créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa
aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação.  Sem condenação
em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data
da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a
orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001651061v30 e do código CRC 8dd69282. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004353-34.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ ALVES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo auto como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "averbar
nos assentos do autor o período especial de  02/06/1986 a 26/002/1987, 18/11/1993 a
05/03/1997, 15/12/2000 a 20/04/2016, reconhecidos nesta sentença. Indefiro o pedido de
aposentadoria".

Em suas razões recursais (evento 13), o autor alega, em síntese, que (i)
houve equívoco na sentença ao entender que não houve exposição habitual e permanente
a agentes nocivos nos períodos de 02/05/1985 a 19/05/1986, 01/06/1989 a 31/01/1991,
01/07/1991 a 12/021992, 20/05/1993 a 31/10/1993 e 01/02/1999 a 27/06/2000; (ii) os
períodos contributivos que não foram reconhecidos na condição de tempo de serviço
especial são passíveis de conversão por enquadramento com base no Decreto
53.831/1964 e estão devidamente comprovados pelos PPPs constante nos autos; (iii)
durante todo o contrato de trabalho supracitado, apesar de desenvolver funções distintas,
esteve exposto permanentemente ao risco físico ruído e risco químico de poeira sílica;
(iv) em análise da CTPS e PPPs acostados ao processo administrativo, verifica-se que
laborou como braçal, polidor e ajudante de pátio nos períodos em questão, estando
exposto a agentes totalmente prejudiciais à saúde, fazendo jus à conversão dos períodos;
(v)  a atividade de polidor pode ser presumidamente considerada especial por se
enquadrar no código 1.2.10 do Decreto 53.831/1964, pois a penosidade e a insalubridade
são inerentes a essa função, além disso, houve exposição de forma habitual e permanente
a poeira de sílica; e (vi) no exercício da função de braçal, ele era sujeito a carga e
descarga de peso, havendo elevado esforço e desgaste físico, o que demonstra a
possibilidade de enquadramento dessa atividade, tendo em vista a sua penosidade,
conforme refere a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O INSS, em suas razões de evento 14, alega, em resumo, que (i) o autor não
apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando
as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções
anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na legislação,
posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei
(NHO-01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao
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limite legal, (iv) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos
PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for
calculado/informado o NEN, (v) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído –
para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de
histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões de evento 21 (autor) e de evento 22 (INSS).

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
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Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do INSS

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
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da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
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apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.
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 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
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Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)
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Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 02/06/1986 a 26/02/1987, 18/11/1993 a 05/03/1997 e 15/12/2000 a 20/04/2016, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Na tentativa de comprovar a especialidade dos períodos de trabalho,  o autor juntou aos
autos  Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP Evento1, PROCADM8, Fls.7/11,
32/39 . Os mencionados PPPs indicam que o autor esteve exposto a níveis de ruídos
superiores aos limites legais nos períodos de 02/06/1986 a 26/002/1987, 18/11/1993 a
05/03/1997, 15/12/2000 a 20/04/2016, motivo pelo qual os mencionados períodos deverão
ser reconhecidos como especiais.

Importante mencionar que, na linha do entendimento adotado por este Juízo, sendo
notável a evolução das condições de segurança e prevenção do ambiente de trabalho ao
longo do tempo, a contemporânea comprovação de efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo faz-se presumir que esta também se dava em tempos mais remotos. Nesse
sentido, vale consignar o seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
Reconhecimento de tempo especial. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO.
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. 1. A legislação aplicável para a verificação da atividade exercida sob
condição insalubre deve ser a vigente quando da prestação do serviço, e não a do
requerimento da aposentadoria. 2. Até o advento da Lei n.º 9.03295, em 29/04/95, é
possível o reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria
profissional do trabalhador. A partir desta lei a comprovação da atividade especial é feita
através dos formulários SB-40 e DSS-8030, até o advento do Decreto 2.172 de 05/03/97,
que regulamentou a MP 1.52396, convertida na Lei 9.52897, que passa a exigir o laudo
técnico. 3. Quanto ao agente nocivo ruído, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação no sentido de que é tida por especial a atividade exercida com exposição a
ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/1997. Após essa data, o
nível de ruído, considerado prejudicial é o superior a 90 decibéis. A partir da entrada em
vigor do Decreto 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído foi
reduzido para 85 decibéis. 4. Destaque-se, ainda, que a circunstância do PPP
apresentado para efeitos de comprovação de atividade especial ser extemporâneo à época
em que se pretende comprovar não o invalida, uma vez que o referido documento é
suficientemente claro e preciso quanto à exposição habitual e permanente do segurado ao
agente nocivo em questão. 5. Além disso, uma vez constatada a presença de agentes
nocivos em data posterior a sua prestação, e considerando a evolução das condições de
segurança e prevenção do ambiente de trabalho ao longo do tempo, presume-se que à
época da atividade, as condições de trabalho eram, no mínimo, iguais à verificada à
época da elaboração do PPP. 6. Apelação desprovida, nos termos do voto. (AC
01017782820154025001, SIMONE SCHREIBER, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA.) 
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Os demais períodos não podem ser enquadrados com especiais, já que o PPP trazido aos
autos  apresenta medição de intensidade do ruído abaixo do limite legal, o que
impossibilita o reconhecimento da especialidade e não há qualquer outra comprovação
sobre o exercício de atividade especial.   

(...)

Como se observa, para o período de 02/06/1986 a 26/02/1987, o autor
apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (90 dB(A)) e a utilização da dosimetria
(dosímetro) como forma de apuração do referido agente físico. Para o período
de 18/11/1993 a 05/03/1997, o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora
demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (84
dB(A)) e a utilização de decibelímetro como forma de apuração do referido agente físico.
Para o período de 15/12/2000 a 20/04/2016, o autor apresentou o PPP expedido pelo
empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do
limite legal (93,39 dB(A)) e a utilização de dosimetria como forma de apuração do
referido agente físico.

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Do recurso da parte autora

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial
de  02/05/1985 a 19/05/1986, 01/06/1989 a 31/01/1991, 01/07/1991 a 12/02/1992,
20/05/1993 a 31/10/1993 e 01/02/1999 a 27/06/2000, porque esteve exposto
permanentemente ao risco físico ruído e risco químico de poeira sílica.
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Para o período de 02/05/1985 a 19/05/1986, o autor apresentou a sua CTPS
demonstrando que laborou como braçal na empresa Monte Cristo Agro Industrial Ltda., 
porém não apresentou o PPP expedido pela empregadora ou outro elemento de prova que
pudesse sinalizar a exposição a agentes nocivos à saúde. Como a função exercida não é
passível de enquadramento por categoria profissional, ou seja, por presunção legal de
nocividade, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere o pedido de
reconhecimento de atividade especial.

Para o período de 01/06/1989 a 31/01/1991, o autor apresentou a sua CTPS
demonstrando que laborou como polidor na empresa Poligraf Polimento de Granitos
Ltda.,  porém não apresentou o PPP expedido pela empregadora ou outro elemento de
prova que pudesse sinalizar a exposição a agentes nocivos à saúde. Ocorre que a função
de polidor enquadra-se, por equiparação, no código 2.5.3 do Decreto 53.831/1964 e no
item 2.5.1 do Decreto 83.080/1979, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
especialidade, por enquadramento profissional, desse período.

Para o período de 01/07/1991 a 12/02/1992, o autor apresentou a sua CTPS
demonstrando que laborou como polidor na empresa Gramármores Granitos e Mármores
Ltda.,  porém não apresentou o PPP expedido pela empregadora ou outro elemento de
prova que pudesse sinalizar a exposição a agentes nocivos à saúde. Ocorre que a função
de polidor enquadra-se, por equiparação, no código 2.5.3 do Decreto 53.831/1964 e no
item 2.5.1 do Decreto 83.080/1979, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
especialidade, por enquadramento profissional, desse período.

Para o período de 20/05/1993 a 31/10/1993, o autor apresentou a sua CTPS
demonstrando que laborou como polidor na empresa Granal Granitos e Mármores Ltda., 
porém não apresentou o PPP expedido pela empregadora ou outro elemento de prova que
pudesse sinalizar a exposição a agentes nocivos à saúde. Ocorre que a função de polidor
enquadra-se, por equiparação, no código 2.5.3 do Decreto 53.831/1964 e no item 2.5.1 do
Decreto 83.080/1979, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade, por
enquadramento profissional, desse período.

Para o período de 01/02/1999 a 27/06/2000, o autor apresentou a sua CTPS
demonstrando que laborou como ajudante de pátio na empresa Serra Norte Granitos
Ltda.,  porém não apresentou o PPP expedido pela empregadora ou outro elemento de
prova que pudesse sinalizar a exposição a agentes nocivos à saúde. Isso porque, com a
promulgação da Lei n. 9.032/1995, passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes
nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário
específico, nos termos da lei. Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que
indefere o pedido de reconhecimento de atividade especial.

Registre-se que a simples referência à categoria profissional em Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente
reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a
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anotação na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional
no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por atividade
ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade,
inclusive com fulcro meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no
documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação previdenciária
como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo
de veículo conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado para que a
Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes
parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ
04/09/2009)

Agora, resta saber se, com o reconhecimento de atividade especial
de 01/06/1989 a 31/01/1991,  01/07/1991 a 12/02/1992 e 20/05/1993 a 31/10/1993, o
autor reuniu  a carência necessária para obtenção da aposentadoria almejada
(aposentadoria por tempo de contribuição desde 1/7/2018). Eis o cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/05/1985 19/05/1986                     383            1,00                383      1    -    18
02/06/1986 26/02/1987                     270            1,40                378      1    -    13
01/06/1987 02/02/1988                     247            1,00                247     -      8     4
15/11/1988 27/02/1989                     105            1,00                105     -      3   14
01/06/1989 19/07/1989                       49            1,40                  69     -      2     8
20/07/1989 31/12/1990                     530            1,00                530      1     5   13
01/07/1991 12/02/1992                     227            1,40                318     -    10   14
20/05/1993 31/10/1993                     165            1,40                231     -      7   18
18/11/1993 05/03/1997                   1.204            1,40             1.686      4     7   13
06/03/1997 02/03/1998                     362            1,00                362     -    11   28
01/02/1999 27/06/2000                     513            1,00                513      1     4   26
15/12/2000 20/04/2016                   5.606            1,40             7.848    21     6     1
01/06/2018 01/07/2018                       31            1,00                  31     -      1     1

         
 Total:           12.701    34     9   17

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário\;
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"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)
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Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
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DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o
INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
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reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao
M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
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MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
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reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
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contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem indicidir na data
da citação se DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou
seja,  apenas quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se
o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. No
caso, o ajuizamento do feito ocorreu em 21/7/2020.

Eis o novo cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/05/1985 19/05/1986                     383            1,00                383      1    -    18
02/06/1986 26/02/1987                     270            1,40                378      1    -    13
01/06/1987 02/02/1988                     247            1,00                247     -      8     4
15/11/1988 27/02/1989                     105            1,00                105     -      3   14
01/06/1989 19/07/1989                       49            1,40                  69     -      2     8
20/07/1989 31/12/1990                     530            1,00                530      1     5   13
01/07/1991 12/02/1992                     227            1,40                318     -    10   14
20/05/1993 31/10/1993                     165            1,40                231     -      7   18
18/11/1993 05/03/1997                   1.204            1,40             1.686      4     7   13
06/03/1997 02/03/1998                     362            1,00                362     -    11   28
01/02/1999 27/06/2000                     513            1,00                513      1     4   26
15/12/2000 20/04/2016                   5.606            1,40             7.848    21     6     1
01/06/2018 13/09/2018                     105            1,00                105     -      3   14

         
 Total:           12.775    35    -     -  

Como se observa, em 13/9/2018, o autor reuniu tempo suficiente para
obtenção da aposentadoria almejada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do INSS para reconhecer o exercício de atividade especial de 01/06/1989 a
31/01/1991,  01/07/1991 a 12/02/1992 e 20/05/1993 a 31/10/1993 e determinar a
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concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde 13/9/2018 (reafirmação da DER), ou outra data a ser
apurada pela autarquia administrativamente, por possui capacidade técnica para
tanto. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam
ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em
diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os
créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa
aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas
Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5019904-57.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NEIDE PAULINO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela autora como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o
INSS a reconhecer e averbar os períodos de atividades especiais de 01/02/1978 a
24/11/1994 e de 02/07/2012 a 14/12/2016 abaixo descritos no mapa de tempo de
contribuição e com consequente concessão de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (DIB
14/12/2016), bem como pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.

O INSS, em suas razões de evento 42, alega que (i) não é possível o
enquadramento por categoria profissional da atividade de "frentista"; (ii) com efeito,
a atividade de frentista não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e
83.080/1079, razão pela qual não há falar em enquadramento por categoria profissional
até 28/04/1995 (Lei nº 9.032/1995); (iii) não há respaldo legal para reconhecer a
especialidade da atividade de frentista com fundamento em eventual periculosidade;
(iv) o Decreto nº 2.172/1997 - que aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdência
Social e estabeleceu em seu Anexo IV nova relação dos agentes para fins de concessão de
aposentadoria especial, revogando os Anexos dos antigos Decretos nº 53.831, de 1964, e
nº 83.080, de 1979 - excluiu definitivamente a periculosidade para fins de enquadramento
como tempo de serviço especial; (v) logo, o reconhecimento da especialidade daquela
atividade profissional ocorrerá através da comprovação da exposição permanente
a agentes nocivos (Tema 157 da TNU); (vi) não deve ser reconhecida a atividade como
especial até 28/04/1995 na atividade de frentista, no tocante a periculosidade; (vii) quanto
ao agente hidrocarboneto, não há a especificação de atividade arroladas no Anexo 13 da
NR-15, não se justificando assim o enquadramento requerido; (viii) a  menção no PPP à
exposição a "hidrocarbonetos", "compostos de carbono", "químicos", "óleos e
graxas",  "tintas e solventes" somente, sem qualificação, não autoriza o reconhecimento
da especialidade; (ix) deve haver informação no PPPL/TCAT sobre a composição desses
produtos, isto é, se eles eram ou não derivados tóxicos do carbono, compostos por
hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos; (x) à míngua desse dado, não é possível afirmar
que tais produtos encontrem enquadramento em quaisquer dos agentes químicos descritos
nos anexos dos Decretos nº 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999, sendo
imprescindível descrição dos agentes químicos aos quais o segurado esteve exposto para
que haja enquadramento da atividade como especial; (x) é evidente a impossibilidade de
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reconhecer a especialidade diante da apresentação de PPP que consigne genericamente a
exposição a “tintas, vernizes e solventes" etc. (sem especificação de quais seriam as
substâncias nocivas previstas nos decretos); (xi) não basta a menção genérica e aleatória
ao agente químico hidrocarboneto para fins de enquadramento automático da atividade,
mas antes é mister se exigir que além do agente químico a atividade descrita no PPP
tenha equivalência com as atividades previstas na NR-15; (xii) apesar de não exigir
exposição quantitativa em se tratando de hidrocarboneto, não é qualquer atividade com
exposição a hidrocarboneto que gera a atividade especial, mas somente as atividades
descritas no Anexo 13 da NR-15, portanto, não bastando a menção genérica a
hidrocarboneto para gerar o enquadramento, não se encaixando as atividades da parte
autora em nenhuma das atividades previstas na NR-15, Anexo 13, não se justifica o
enquadramento ora impugnado; (xiii) inexistindo indicação específica do agente nocivo,
muito menos a intensidade da exposição, resta evidente que merece reforma a sentença no
tocante ao reconhecimento da atividade especial nos períodos indicados; e (xiv) quanto
aos efeitos no tempo da alteração promovida pela redação dada ao § 4o do art. 68 do
Decreto 3.048/1999 pelo Decreto 9.123/2013, conclui-se que a alteração somente se
aplica para os períodos de serviço posteriores a 07/10/2014, assim, para os agentes
químicos cancerígenos que, anteriormente, só eram considerados insalubres se
ultrapassada a concentração prevista na NR-15, permanece a necessidade de aferição
quantitativa nos formulários, laudo técnico e PPP até 07/10/2014, só sendo dispensada a
mesma a partir de 08/10/2014 (data da sua publicação no diário oficial).

A autora, em suas razões de evento 46, alega, em resumo, que (i) faz jus ao
reconhecimento de atividade especial dos períodos de 01/08/1995 a 25/09/2001 e
06/08/2002 a 30/11/2011; (ii) quanto ao período de 01/08/1995 a 25/09/2001, exerceu a
atividade de lavador em posto de combustível, estando exposto ao agente umidade; (iii)
quanto ao período de 06/08/2002 a 30/11/2011, em que  laborou como chefe de pista,
também deve ser considerado como especial; (iv) a atividade de chefe de pista leva o
trabalhador a praticar as mesmas funções dos frentistas, tais como acompanhamento de
descarregamento de combustíveis (o momento do descarregamento é o momento em que
há maior incidência dos vapores químicos), acompanha os serviços de vendas (ou seja,
acompanha o abastecimento), abastece veículos, estando assim em contato com agentes
químicos; e (v) conforme o referido laudo, foi identificado a presença de benzeno,
etilbenzeno e tuleno, inclusive em relação ao trabalhador que exerce a função de chefe de
pista, logo resta claro que o período em que  laborou como chefe de pista esteve sujeito
aos agentes químicos contidos nos combustíveis.

Contrarrazões do INSS de evento 51.

Contrarrazões da autora de evento 52.

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:
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(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao

5019904-57.2020.4.02.5001 500001668098 .V30 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 418



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 92/1121

reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)
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Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:
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(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
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formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
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em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

Do recurso do INSS
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A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 01/02/1978 a 24/11/1994 e de 02/07/2012 a 14/12/2016.

Para o período de 01/02/1978 a 24/11/1994,  o autor apresentou o PPP
expedido por Autolin Peças e Acessórios Ltda. demonstrando que laborou como
bombeiro e esteve exposto a gasolina, álcool e óleo diesel, sendo que as atividades
consistiam em "vender combustíveis (álcool, óleo e gasolina) e óleos lubrificantes para
motor; realizar o abastecimento dos veículos com o combustível e troca do óleo do motor
quando necessário".

Para o período de 02/07/2012 a 14/12/2016, o autor apresentou o PPP
expedido por Auto Posto Jazão Ltda. demonstrando que laborou como frentista e esteve
exposto a vapores de combustíveis e óleos e graxas, sendo que as atividades consistiam
em "atender os clientes, operar as bombas de combustível, controlando o funcionamento
para fornecer combustível nas proporções (...)".

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe
o indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias
químicas, a exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de
trabalho. Ou seja, antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por
profissional frentista de posto de combustíveis enquadrava-se na condição de
insalubridade prevista no item 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item
1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em
que cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos (dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos
agressivos classificados como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns.
53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em
vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n.
3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os hidrocarbonetos como
agentes nocivos à saúde.

A TNU, em 11/9/2014, no julgamento do Tema 157, fixou a seguinte tese:
"Não há presunção legal de periculosidade da atividade do frentista, sendo devida a
conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes
nocivos por formulário ou laudo, tendo em vista se tratar de atividade não enquadrada
no rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979".

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a
partir da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991.
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Nesse sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial
de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade
física não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve
ser reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3
do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO
e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de
uma das seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a
exposição é significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b)
utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de
derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois,
(d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos
gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f)
fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de
pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3
(Anexo 11, Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas
apenas o diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O
tolueno é mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290
mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação
de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes
contendo hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e
derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos
especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de
produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças.
Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos
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impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas,
esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e
outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado
sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente
contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só
dispensam a aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades
em que a exposição aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do
trabalhador. Ou seja, a NR-15 e os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades
como parâmetro do que deve ser considerado exposição permanente para caracterização
da toxicidade; fora dos parâmetros verificados no exercício dessas atividades, não se
atinge a exposição a uma quantidade do agente suficiente para a especialidade.
Atividades que não guardam a menor proximidade com as questões elencadas, e nas quais
o nível de exposição é notoriamente muito menor, não se deve reconhecer a
especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se
apontar que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol
e diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água
(Resolução ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um
hidrocarboneto leve e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina.
Essa noção é confirmada pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel
rodoviário). Quanto à gasolina, tanto para comum como para a premium, o limite de
concentração de benzeno é de 1% (Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à
Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999.
A NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente
de concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no
ambiente de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador
(Decreto n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual,
uma vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme
parecer técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do
Decreto n. 3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).
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Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2)
e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou
coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE
na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não
é quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-
08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição
ao agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o 
ambiente do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e,
consequentemente, da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a
gasolina, que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a
pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição
dos frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS
n. 1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa
de prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE
COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019.

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de
a LINACH afirmar que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos e os frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade em
questão deve ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na
ação 0008147-03.2017.4.02.5052, proferido na sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz
Federal Pablo Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos. 
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS). 
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual
teve por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
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Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta
Portaria.” 
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em
terra firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de
consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo
INMETRO.” 
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de
abastecimento de combustíveis haverá exposição a benzeno. 
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado
como especial. Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida, reconhecendo
como especial o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor 
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)

Cumpre registrar que os documentos apresentados possuem todos os
requisitos legais, indicando, inclusive, os profissionais habilitados que procederam aos
registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Como se observa, não há dúvidas de que o autor, na função de frentista,
esteve exposto de forma habitual e permanente a gasolina, que contém benzeno,
agente químico cancerígeno. 

No mais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), no julgamento do processo   5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em  17 de
agosto de 2013, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a
contagem de tempo especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que
“a redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013
pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores,
incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2)
ausência de descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção
Individual)”.

Nesses termos, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.

Do recurso da autora

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial de
01/08/1995 a 25/09/2001, em que exerceu a atividade de lavador em posto de
combustível, estando exposto ao agente umidade, bem como de 06/08/2002 a 30/11/2011,
em que  laborou como chefe de pista/frentista, em posto de combustível.
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Para o período de 01/08/1995 a 25/09/2001, a parte autora apresentou o PPP
expedido por Auto Serviço Canaã Ltda. demonstrando que laborou como lavador e
esteve exposto a ruído em intensidade de 75,3 dB(A), sendo que as atividades
consistiam em "lavar a lataria, os vidros e outras partes dos automóveis, utilizando
mangueiras de água ou máquinas de lavagem automática, para dar boa aparência ao
veículo e facilitar sua conservação, zelar pela limpeza e conservação das instalações e
do setor de lavagem para manter em boas condições de uso das referidas instalações".

Como se observa, a parte autora esteve exposto a ruído em intensidade
abaixo do limite permitido em lei (80 dB até 5/3/1997 e 90 dB a partir de então). Todavia,
a autora sustenta a tese de que esteve exposto a umidade em razão de sua atividade de
lavador.

Porém, o Anexo 10 da NR-15 dispõe que "as atividades ou operações
executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de
produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em
decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho". Assim, de fato, não
existe limite de tolerância previsto na NR-15 (não há medição), sendo a caracterização da
nocividade por avaliação qualitativa. Por outro lado, a atividade desenvolvida pela autora
(lavador de automóveis) e o local em que desenvolvia o labor (posto de combustível) não
sinalizam a existência de operações executadas em locais alagados ou encharcados. 

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência do pedido com relação a tal
período. 

Para o período de 06/08/2002 a 30/11/2011, a parte autora apresentou o PPP
expedido por Auto Serviço Canaã Ltda. demonstrando que laborou como chefe de pista e
esteve exposto a ruído em intensidade de 75,3 dB(A), a vapores de combustíveis e
óleos e graxas, sendo que as atividades consistiam em "supervisionar serviços dos
frentistas, acompanhar descarregamento de caminhões de abastecimentos e de
combustíveis, controlar as atividades de frentistas, determinando o atendimento de
acordo com as necessidades dos clientes, acompanhando os serviços de vendas de
acordo com a política estabelecida, para assegurar o eficiente atendimento à clientela e
zelar pelos interesses do estabelecimento".

Como se observa, a autora esteve exposta a vapores de combustíveis
(gasolina) e, conforme o entendimento já exposto de que, em razão de a LINACH afirmar
que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos e os frentistas
de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade em questão (chefe de pista,
semelhante a de frentista) deve ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão
proferido na ação 0008147-03.2017.4.02.5052, proferido na sessão de 10/7/2019, na
relatoria do Juiz Federal Pablo Coelho Charles Gomes.
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Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade requerida de 06/08/2002
a 30/11/2011. 

Consta, na sentença, que, em 14/12/2016 (DER), a parte autora reunia
somente 31 anos, 2 meses e 15 dias, insuficiente para cumprir a carência de 35 anos de
tempo contributivo. O acréscimo relativo a esse período reconhecido como especial
corresponde a 3 anos e 7 meses (assim, o tempo contributivo, na DER, corresponde a 34
anos, 9 meses e 15 dias). Ocorre que o dossiê previdenciário de evento 18 demonstra que
o vínculo empregatício iniciado em 2/7/2012 se manteve até 30/10/2019, havendo a
possibilidade de reafirmação da DER na data em que o autor alcançou a carência de 35
anos. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário\;

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
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ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
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Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
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reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o
INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao
M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
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partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
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por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
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se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem incidir na data da
citação se a DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou
seja,  apenas quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se
o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade especial de 06/08/2002 a
30/11/2011 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais desde o momento em que alcançou a carência de 35 anos de tempo de
contribuição ao RGPS. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
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deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato
e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996). Condeno o recorrente vencido (INSS) ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da
prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001668098v30 e do código CRC 2410633e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000139-94.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Tanto o autor como o INSS interpuseram recurso inominado contra a
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,  "para condenar o réu a
considerar, para fins previdenciários, como tempo especial a ser convertido em tempo
comum (além dos períodos já reconhecidos administrativamente de 03/09/1985 a
22/09/1985 e de 01/08/1996 a 31/10/1996), os períodos de 16/01/1989 a 15/03/1989,
28/09/1991 a 06/04/1993, 01/11/1993 a 01/04/1995, 18/09/1995 a 12/04/1996 e
01/11/1996 a 09/11/2002 e como tempo comum os demais períodos até a DER
em 05/02/2019 (Evento 19, PROCADM1 – fl. 94). Outrossim, julgo improcedente o
pedido de concessão de aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de
contribuição, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil".

Em suas razões recursais (evento 25), o INSS alega, em síntese, que (i)
segundo a legislação previdenciária, somente deverá ser considerado como tempo de
serviço especial o desempenho de atividades laborativas quando a pressão sonora
ultrapassar os limites estabelecidos em instrumentos normativos específicos, (ii) para a
caracterização do desempenho de atividade laborativa em ambiente ruidoso é preciso não
só que a exposição se dê acima dos limites previstos no anexo I da NR 15, mas também
que a exposição ocorra de forma habitual e permanente e que seja devidamente
comprovada mediante laudos técnicos e dos formulários previstos na legislação
previdenciária, (iii) a exposição do trabalhador à pressão sonora deve ser comprovada em
formulários próprios, sendo que até 31/12/2003 é absolutamente imprescindível que esses
formulários sejam acompanhados de LTCAT - Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho ou demonstrações similares, (iv) o exame do caso concreto revela
que os perfis profissiográficos previdenciários apresentados revelam que não houve a
observância dos critérios técnicos específicos requeridos para a comprovação da
exposição da parte autora a ambientes ruidosos, (v) de 18/9/1995 a 12/4/1996, não há
indicação do profissional legalmente habilitado pelos registros ambientais, e, quanto às
substâncias químicas, não há especificação das substâncias, (vi) de 01/11/1999 a
16/10/2002, o nível descrito de ruído se encontra em dB e não em dB(A), deixando de
atender ao disposto no inciso III do art. 280 da IN 77/2015, e (vii) além disso, os demais
agentes não se encontram listados no anexo IV do Decreto 3.048/1999. 
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O autor, em suas razões de evento 28, alega, em síntese, que (i) a sentença
se equivoca quando não considera todos os PPPs apresentados por ele, (ii)  possui todos
os requisitos necessários para concessão do benefício, (iii) laborou todo o período em
condições insalubres (especiais), sendo que o juízo a quo apenas considerou tempo de
especial apenas até 2002, contudo, laborou até 2019 em condições especiais, (iv)
portanto, a falta de preenchimentos em campos obrigatórios por parte da empresa não ser
imputado a ele, pois não é responsável por tal preenchimento, (v) o juízo a quo deixou de
analisar a prorrogação da DER, sob o fundamento da nova legislação, e (vi) no caso
concreto deve se aplicar a legislação vigente na DER, devendo ser reformada a
sentença para conceder o benefício pleiteado.

Contrarrazões do autor de evento 30.

Contrarrazões do INSS de evento 35.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.
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Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do INSS

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
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21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
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conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
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anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
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do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:
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"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
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especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 16/01/1989 a 15/03/1989, 28/09/1991 a 06/04/1993, 01/11/1993 a 01/04/1995,
18/09/1995 a 12/04/1996 e 01/11/1996 a 09/11/2002, sob os seguintes fundamentos:

(....)

Não há necessidade de audiência de instrução, tendo em vista que os documentos
constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

A parte autora defende a tese de que sempre exerceu a função de Mecânico, Serralheiro e
Operador de Bomba, de modo habitual e permanente, trabalhando em área de risco
estando em contato permanente com agentes perigosos em especial Ruído e produtos
Químicos.

Passaremos à análise da documentação referente aos períodos pleiteados.

Verifico que resta incontroverso o tempo de serviço computado pelo INSS em favor da
parte autora, perfazendo o total de 27 anos, 07 meses e 16 dias, conforme consta no
cálculo do Evento 16, ANEXO7 – fls. 46/49.

Os períodos de 03/09/1985 a 22/09/1985 e de 01/08/1996 a 31/10/1996 já foram
computados como tempo especial, conforme consta no cálculo administrativo no Evento
16, ANEXO7 – fls. 46/49.

Nesse passo, constato que a controvérsia cinge-se a não consideração dos demais
períodos para os quais o autor apresentou o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP,
como tempo trabalhado em condição especial.

No caso, para o período de 11/01/1986 a 08/09/1987 o autor apresentou o PPP no Evento
16, ANEXO4 – fls. 01/02 que atesta a exposição ao agente biológico umidade. Segundo a
legislação previdenciária, a umidade, normalmente, não constitui agente nocivo e só
caracteriza condição especial de trabalho quando é excessiva. Ocorre que o PPP
apresentado não oferece parâmetros para comprovar que a umidade era excessiva. Por
outro lado, as atividades que o autor exercia descritas no documento não são compatíveis
com a existência de umidade excessiva. Então, a atividade do autor não pode ser
enquadrada como especial nesse período.
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Para o trabalho exercido de 16/01/1989 s 15/03/1989, o PPP no Evento 16, ANEXO4 –
fls. 03/04 informa que o autor esteve exposto a ruído de 92 dB(A), de maneira habitual e
permanente. Esse período deve ser considerado como atividade especial em razão do
ruído superior ao tolerável, habitual e permanentemente.

No período de 28/09/1991 a 06/04/1993, o PPP no Evento 16, ANEXO4 – fls. 01/02 atesta
o trabalho com exposição a umidade (durante a safra), que, no caso, não permite o
cômputo como especial por não ter sido comprovada a umidade excessiva. Contudo, há
comprovação de que também havia exposição ao agente nocivo ruído, de modo habitual e
permanente, em concentração de 89,8 dB(A) na safra e 85,8 dB(A) na entressafra.
Atesta, ainda, a exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas), apenas na entressafra. A
comprovação de que o labor ocorreu com exposição a hidrocarbonetos somente seria
suficiente para computar como especial na entressafra, mas considerando que houve
comprovação da sujeição a ruído nesse vínculo sempre superior ao considerado dentro
dos limites da tolerância, que era até 80 dB(A) deve esse intervalo de trabalho ser
computado como tempo especial.

De 01/11/1993 a 01/04/1995 e de 18/09/1995 a 12/04/1996, o PPP no Evento 16,
ANEXO4 – fls. 05/06 menciona que o trabalho do autor foi prestado com exposição a
ruído de 92 dB(A) e graxa/óleo, de forma habitual e permanente, devendo ser computado
como tempo especial, eis que houve sujeição a agentes considerados nocivos à saúde do
trabalhador.

No intervalo de trabalho prestado no período de 01/11/1996 a 09/11/2002, o PPP no
Evento 16, ANEXO4 – fls. 07/08 menciona que houve exposição a ruído de 92 dB(A) e
graxa/óleo, de forma habitual e permanente, motivo pelo qual também deve ser
considerado tempo especial.

No período de 01/11/2004 a 19/09/2005, o autor apresentou o PPP no Evento 16,
ANEXO4 – fls. 09/11 que informa o trabalho com exposição a ruído de 83 dB(A), graxa e
óleo. Há anotação de que a atividade ocorre de modo habitual e permanente, mas não há
comprovação de que a exposição tenha ocorrido de forma habitual e permanente. Quanto
ao ruído, a intensidade comprovada não é superior à concentração considerada nociva.
No tocante à avaliação de riscos do agente nocivo hidrocarbonetos aromáticos,
considerando que o trabalho foi prestado após 28/04/1995, pela descrição das atividades
exercidas em sua jornada de trabalho constante no PPP (Evento 16, ANEXO4 – fls.
09/11), não ficou comprovado que a exposição ao agente nocivo ocorreu de forma
habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Dessa forma, esse
período não pode ser computado como tempo especial.

De 01/06/2006 a 11/09/2013, o autor trouxe o PPP no Evento 16, ANEXO4 – fl. 12 e
Evento 16, ANEXO5 – fls. 01que atesta o trabalho com exposição a ruído, sendo que de
01/06/2006 a 30/09/2007 a concentração era de 84,0 dB(A) e de 01/10/2007 a 11/09/2013
a intensidade de ruído era 80,9 dB(A), havendo informação também do contato com óleo
e graxa nesse último intervalo, mas não havendo registro de habitualidade e permanência
da exposição. Esse período não pode ser computado como especial porque o ruído é
comprovado em concentração que está dentro dos limites da tolerância e não ficou
comprovada a exposição habitual e permanente aos hidrocarbonetos descritos no PPP
(óleo e graxa).
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Para o período de 22/10/2013 até a data de emissão do PPP em 03/11/2016, o documento
do Evento 16, ANEXO5 – fls. 03/03) aponta para o trabalho com sujeição a ruído de 96,0
dB(A), aferido por dosimetria e a óleo mineral, de forma habitual e permanente, mas com
uso de EPI eficaz. Embora o ruído atestado seja superior ao considerado
tolerável, não poderá ser computado como especial, uma vez que a partir de 19/11/2003
somente podem ser considerados se demonstrado o emprego da metodologia da NR-15 ou
da NHO-01-Fundacentro para a correspondente medição, o que não ocorreu nesse caso.
Quanto ao óleo mineral, houve comprovação do uso de EPI eficaz.

Dessa forma, as informações lançadas nos PPP’s apresentados são suficientes para
caracterizar a atividade como especial, além dos períodos já reconhecidos pelo INSS de
03/09/1985 a 22/09/1985 e de 01/08/1996 a 31/10/1996, os períodos de 16/01/1989 a
15/03/1989, 28/09/1991 a 06/04/1993, 01/11/1993 a 01/04/1995, 18/09/1995 a
12/04/1996 e 01/11/1996 a 09/11/2002.

(...)

 Para o período de 16/01/1989 a 15/03/1989, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92 dB(A)), porém não há a indicação da técnica
utilizada para a apuração do agente, tampouco há indicação do profissional habilitado que
realizou os registros ambientais, não havendo com presumir a elaboração de laudo
técnico/perícia. Consta que exercia o cargo de servente em empresa agroindustrial,
cujas atividades consistiam em fazer limpezas nas esteiras metálicas de transporte de cana
inteira e desfibrada, coleta de bagaço e limpezas em geral no setor. Tratando-se de
empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial, é devido o reconhecimento de
tempo especial por enquadramento em categoria profissional, com fulcro no item 2.2.1 do
quadro anexo do Decreto 53.831/1964 (agricultura - trabalhadores na agropecuária).
Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida nesse período.

Para o período de 28/09/1991 a 06/04/1993, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (85,6 dB(A)), porém não há a indicação da técnica
utilizada para a apuração do agente, havendo tão somente a informação de que houve
"leitura instantânea", porém o documento aponta que houve contato com
hidrocarbonetos (óleos e graxas). Considerando que a manipulação de óleos e
graxas/hidrocarbonetos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial, sem
necessidade de da especificação da composição até a edição da Lei n. 9.032/1995
(28/4/1995), deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para o período de 01/11/1993 a 01/04/1995, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92 dB(A)), porém não há a indicação da técnica
utilizada para a apuração do agente, tampouco há indicação do profissional habilitado que
realizou os registros ambientais, não havendo com presumir a elaboração de laudo
técnico/perícia. Tratando-se de empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial, é
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devido o reconhecimento de tempo especial por enquadramento em categoria
profissional, com fulcro no item 2.2.1 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
(agricultura - trabalhadores na agropecuária). Assim, deve ser mantida a especialidade
reconhecida nesse período.

Para o período de 18/09/1995 a 12/04/1996, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92 dB(A)), porém não há a indicação da técnica
utilizada para a apuração do agente, tampouco há indicação do profissional habilitado que
realizou os registros ambientais, não havendo com presumir a elaboração de laudo
técnico/perícia. Ocorre que há indicação de exposição a graxas e óleos. Considerando
que a manipulação de óleos e graxas/hidrocarbonetos enseja o reconhecimento do tempo
de serviço como especial, sem necessidade de da especificação da composição até a
edição da Lei n. 9.032/1995 (28/4/1995), deve ser mantida a especialidade reconhecida na
sentença. 

Para o período de 01/11/1996 a 09/11/2002, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição a óleos e graxas, em razão de
exercício da função de lubrificador na empresa Agro Industrial São Gonçalo, sendo que
as atividades consistiam em "acompanhar os níveis de vários equipamentos, completar o
nível de óleo, remoção de graxas dos maquinários". Porém não há a indicação do
profissional habilitado que realizou os registros ambientais, não havendo com presumir a
elaboração de laudo técnico/perícia. Assim, deve ser afastada a especialidade reconhecida
na sentença. 

Registre-se que, exceto para ruído e calor, a exigência de laudo técnico para
a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser obrigatória a
partir da edição da Lei nº 9.528, de 10/12/1997, que alterou a redação do § 1º do art. 58
da Lei nº 8.213/1991.

Do recurso do autor

O autora alegou, na inicial, que faria jus ao reconhecimento de atividade
especial, sem destacar os períodos em que teria laborado com exposição a agentes
nocivos à saúde. Apresentou PPPs relativos aos períodos de 3/9/1985 a 25/9/1985,
11/1/1986 a 8/9/1987, 16/1/1989 a 15/3/1989, 28/9/1991 a 6/4/1993, 1/11/1993 a
1/4/1995, 18/9/1995 a 12/4/1996, 1/8/1996 a 31/10/1996, 1/11/1996 a 9/11/2002,
1/6/2006 a 30/9/2007, 1/11/2004 a 19/9/2005, 1/10/2007 a 11/9/2013 e 22/10/2013 a
3/11/2016.

Considerando que os períodos de 16/01/1989 a 15/03/1989, 28/09/1991 a
06/04/1993, 01/11/1993 a 01/04/1995, 18/09/1995 a 12/04/1996 e 01/11/1996 a
09/11/2002 já foram analisados acima, passa-se à análise dos períodos de 3/9/1985 a
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25/9/1985, 11/1/1986 a 8/9/1987, 1/8/1996 a 31/10/1996, 1/11/2004 a 19/9/2005,
1/6/2006 a 30/9/2007,  1/10/2007 a 11/9/2013 e 22/10/2013 a 3/11/2016.

Para os períodos de 3/9/1985 a 25/9/1985 e 11/1/1986 a 8/9/1987, o autor
apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando que laborou como servente
na empresa Central Açucareira Santo Antônio S/A e esteve exposto a ruído em
intensidade de 89,8 dB(A), apurado por "leitura instantânea", e a umidade (safra).
Considerando que não há indicação da técnica utilizada para a apuração do agente físico
ruído, não há como reconhecer a especialidade almejada, tampouco com relação à
sujeição ao agente umidade, pois, segundo o Anexo 10 da NR-15, a especialidade é
devida em "atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com
umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão
consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de
trabalho". Assim, deve ser mantida a sentença na parte que indefere o pedido de
reconhecimento de atividade especial. 

Para o período de 1/8/1996 a 31/10/1996, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que laborou como operador de bombas na
empresa Agro Industrial São Gonçalo, estando exposto a graxas e óleos. Considerando
que a manipulação de óleos e graxas/hidrocarbonetos ensejava o reconhecimento do
tempo de serviço como especial, sem necessidade de da especificação da composição, até
a edição da Lei n. 9.032/1995 (28/4/1995), não deve ser reconhecida a
especialidade nesse período.

Para o período de 1/11/2004 a 19/9/2005, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto  a ruído em intensidade de
83 dB (abaixo do limite legal), não havendo informação sobre a técnica de apuração, e a
graxas e óleos.  Assim, deve ser mantida a sentença na parte que indefere o pedido de
reconhecimento de atividade especial. 

Para os períodos de 1/6/2006 a 30/9/2007 e 1/10/2007 a 11/9/2013, o autor
apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto  a ruído
em intensidade de 84,0 dB(A) e 80,9 dB(A) (abaixo do limite legal).  Assim, deve ser
mantida a sentença na parte que indefere o pedido de reconhecimento de atividade
especial.

Para o período de 22/10/2013 a 3/11/2016, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto  a ruído em intensidade de
96,0 dB (acima do limite legal), sendo a forma de apuração por meio de dosimetria. 

Registre-se que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive os
profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo
técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e permanente do agente
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se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ,
é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação,
pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição
se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local
de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei de 22/10/2013 a 3/11/2016, fazendo jus ao reconhecimento de
tempo especial. 

Agora, resta saber se o autor reuniu a carência do benefício almejado na
DER em 5/11/2018 ou em momento posterior (aposentadoria especial/aposentadoria por
tempo de contribuição):

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/09/1985 22/09/1985                       20            1,00                  20     -     -    20
01/08/1996 31/10/1996                       92            1,00                  92     -      3     1
16/01/1989 15/03/1989                       59            1,00                  59     -      1   29
28/09/1991 06/04/1993                     557            1,00                557      1     6   10
01/11/1993 01/04/1995                     517            1,00                517      1     5    -  
18/09/1995 12/04/1996                     208            1,00                208     -      6   26
22/10/2013 03/11/2016                   1.109            1,00             1.109      3    -    14

         
 Total:             2.562      7    -      7

Como se observa, não houve carência suficiente para obtenção de
aposentadoria especial, cuja carência é de 25 anos de tempo de serviço.

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/09/1985 22/09/1985                       20            1,40                  28     -     -    28
01/08/1996 31/10/1996                       92            1,40                129     -      4     7
16/01/1989 15/03/1989                       59            1,40                  83     -      2   22
28/09/1991 06/04/1993                     557            1,40                780      2     1   20
01/11/1993 01/04/1995                     517            1,40                724      1   11   25
18/09/1995 12/04/1996                     208            1,40                291     -      9   17
22/10/2013 03/11/2016                   1.109            1,40             1.553      4     3     2
01/12/1982 31/12/1984                     762            1,00                762      2     1     2
11/01/1986 08/09/1987                     606            1,00                606      1     7   28
01/08/1996 31/05/2002                   2.130            1,00             2.130      5   10     1
01/11/2004 31/05/2005                     212            1,00                212     -      6   30
09/12/2005 30/03/2006                     112            1,00                112     -      3   21

5000139-94.2020.4.02.5003 500001658579 .V61 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 419



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 125/1121

01/06/2006 11/09/2013                   2.660            1,00             2.660      7     3   14
22/10/2013 05/11/2018                   1.841            1,00             1.841      5    -    16

         
 Total:           11.911    32     7   18

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.589      4     4     7
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 73,95%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 73,30%     

Como se observa, na DER, o autor não reuniu a carência suficiente para
obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição integral (35 anos de tempo
contributivo).

Em 13/11/2019, data que foi edita a LC n. 103/2019, o autor havia reunido
33 anos, 7 meses e 26 dias. 

Assim, aplica-se ao caso a 3ª regra de transição da Reforma da Previdência
Social. 

A 3ª regra de transição (art. 17 da EC 103/2019) se destina a garantir as
expectativas de direito daqueles que, em 13/11/2019, ainda não tinham reunido os
requisitos necessários à obtenção do direito à aposentadoria por tempo de contribuição,
mas tinham esperanças de se aposentar nos próximos dois anos. Para esses casos, a EC
103/2019 assegurou o direito à aposentadoria diante da comprovação do mesmo tempo de
contribuição que estava previsto no inciso I do §7º do art. 201 da CF, cuja redação foi
profundamente alterada. Esse dispositivo legal garante o direito à aposentadoria quando o
segurado preencher os seguintes requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35
anos de contribuição, se homem; b) o cumprimento de um período adicional – pedágio –
correspondente a metade do tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir 30 anos de
contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, sendo que o  parágrafo
único estabelece que esses segurados que tinham esperança de se aposentarem nos
próximos dois anos deverão ter seus benefícios previdenciários calculados com a
incidência do fator previdenciário.
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Dessa forma, considerando que o autor necessitava de 1 ano, 4 meses e 4
dias para alcançar a carência em 13/11/2019, deveria então reuniu mais 733 dias, que
corresponde  a 2 anos e 4 dias. Assim, concluiu-se que o autor reuniu a carência do
benefício almejado em 17/11/2021:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/09/1985 22/09/1985                       20            1,40                  28     -     -    28
01/08/1996 31/10/1996                       92            1,40                129     -      4     7
16/01/1989 15/03/1989                       59            1,40                  83     -      2   22
28/09/1991 06/04/1993                     557            1,40                780      2     1   20
01/11/1993 01/04/1995                     517            1,40                724      1   11   25
18/09/1995 12/04/1996                     208            1,40                291     -      9   17
22/10/2013 03/11/2016                   1.109            1,40             1.553      4     3     2
01/12/1982 31/12/1984                     762            1,00                762      2     1     2
11/01/1986 08/09/1987                     606            1,00                606      1     7   28
01/08/1996 31/05/2002                   2.130            1,00             2.130      5   10     1
01/11/2004 31/05/2005                     212            1,00                212     -      6   30
09/12/2005 30/03/2006                     112            1,00                112     -      3   21
01/06/2006 11/09/2013                   2.660            1,00             2.660      7     3   14
22/10/2013 17/11/2021                   2.949            1,00             2.949      8    -    29

         
 Total:           13.019    35     8     1

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário\;

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
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SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
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previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o
INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180

5000139-94.2020.4.02.5003 500001658579 .V61 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 419



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 130/1121

contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao
M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
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Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
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caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem indicidir na data
da citação se DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou
seja,  apenas quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se
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o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do INSS para afastar a especialidade reconhecida na sentença de 01/11/1996 a
09/11/2002 e dar parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer o exercício de
atividade especial de 22/10/2013 a 3/11/2016, bem como determinar a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 17/11/2021, ou em outra data a ser
apurada pela autarquia, que detém mais capacidade técnica para tal apuração (com a
reafirmação da DER). Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
11.430/2006 em diante), sem incidência de juros de mora. Os créditos que envolvam a
Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021,
terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021),
sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55
da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001658579v61 e do código CRC 09397037. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003175-44.2020.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DANIEL LOPES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, "para reconhecer, como especiais, os
períodos de 13/07/85-25/10/86, 01/12/86-17/01/87, 01/10/87-12/06/90, 01/07/90-
28/04/95, 18/11/03-14/09/06, devendo o INSS averbá-los".

Em suas razões recursais (evento 24), o autor alega, em síntese, que (i) faz
jus ao reconhecimento de atividade especial do período em que laborou como eletricista,
setor oficina, vinculado à empresa Mecânica Unida Ltda.;  (ii) o PPP informa exposição
ao agente nocivo ruído na intensidade/concentração de 87,4 dB, utilizando a técnica de
dosimetria; (iii) a CTPS indicando o vinculo na função de eletricista foi apresentada nos
autos, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 75/TNU; e (iv) faz jus ao reconhecimento
de atividade especial de 1/9/1999 14/9/2006.

Em suas razões recursais (evento 26), o INSS alega, em síntese, que (i) a
sentença considerou como especiais os períodos de 13/07/1985 a 25/10/1986, 01/12/1986
a 17/01/1987, 01/10/1987 a 12/06/1990, 01/07/1990 a 28/04/1995, ao argumento de que
esteve exposto a hidrocarbonetos, enquadrando no item 1.2.11, do anexo ao Decreto
n. 53.831/1964; (ii) o juízo a quo se baseou apenas na CTPS apresentada pelo autor, em
que em tais períodos consta que teria trabalhado como eletricista em oficina de
automóveis; (iii)  tal documento não é suficiente para que se considere a alegada
atividade como especial, bastando  uma simples análise da atividade do autor (eletricista)
para se verificar que não há exposição a hidrocarbonetos de forma habitual e permanente,
impossibilitando que se considere tal período como especial; (iv) são considerados
agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratória na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou
vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão, gerando exposição
ocupacional, ou seja, precisam ser analisados em função de sua ação tóxica e do risco que
representam; (v) a respeito do agente ruído, no caso concreto, foram feitas medições
isoladas, isso porque a parte autora exercia várias atividades num mesmo cargo e ocupou
mais de um cargo em setores diferentes, sendo evidente que nos diversos setores e cargos
o nível de ruído oscilava; (vi) nessas circunstâncias, o PPP deveria conter informação
sobre o lugar em que houve avaliação ambiental, as atividades lá desempenhadas pelo
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trabalhador, a fonte de ruído e a medição em cada caso; (vii)  o juízo a quo considerou o
PPP juntado pela parte autora (evento 1/PPP9), no entanto, o PPP em questão descreve
genericamente as atividades desenvolvidas, não comprovando a habitualidade e
permanência da exposição a agente nocivo contemplado na legislação; (viii) ademais, a
partir de 19/11/2003, quando o Decreto nº 4.882/2003 modificou o art. 68, § 11, do
Decreto n. 3.048/1999, passou a ser obrigatório observar a metodologia e os
procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO, as Normas de Higiene
Ocupacional (NHO); (ix) o  PPP, porém, não segue essa metodologia; (x) sob o aspecto
formal, não estão demonstrados os poderes do subscritor do PPP; e (xi) o PPP tem de ser
assinado pelo representante legal da empresa ou por aquele a quem foram outorgados
poderes específicos para esse fim (art. 58, § 1º da Lei n. 8.213/1991), e, no caso dos
autos, o documento não foi assinado pelo representante legal da empresa e a parte autora
não demonstrou que o signatário tivesse poderes para fazê-lo.

Contrarrazões do INSS de evento 33.

Contrarrazões do autor de evento 34.

VOTO

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 13/07/1985 a
25/10/1986, 01/12/1986 a 17/01/1987, 01/10/1987 a 12/06/1990, 01/07/1990 a
28/04/1995, sob os seguintes fundamentos:

(...)

As anotações em CTPS comprovam que o autor trabalhou como eletricista de automóveis.
Tal função deve ser considerada especial, por enquadramento no item 1.2.11, do anexo ao
Dec. 53831/64, em razão da exposição a hidrocarbonetos, até 28/04/95.

Para o período posterior, consta PPP juntado no evento 1, PPP8, que comprova
exposição a níveis de ruído acima do permitido, após 18/11/03. Para os demais períodos,
não há efetiva comprovação de agentes nocivos.

Assim, devem ser considerados especiais os seguintes períodos: 13/07/85-25/10/86,
01/12/86-17/01/87, 01/10/87-12/06/90, 01/07/90-28/04/95, 18/11/03-14/09/06.

(...)

Compulsando os autos, nota-se que o autor apresentou sua CTPS
demonstrando que, de 3/07/1985 a 25/10/1986, laborou como eletricista na empresa Auto
Elétrica Dois Irmãos Ltda.; de 01/12/1986 a 17/01/1987, laborou como eletricista na
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empresa Mecânica Dadinho Ltda.; de 01/10/1987 a 12/06/1990, laborou como eletricista
na empresa Mecânica Dadinho Ltda.; e de 01/07/1990 a 28/04/1995, laborou como
eletricista na empresa Viação Joana Darc Ltda. 

Não houve apresentação de PPP ou laudo técnico demonstrando que, nesses
períodos, o autor esteve exposto a hidrocarbonetos ou a outros agentes nocivos à saúde. 

O autor exerceu a atividade de eletricista de automóvel e, quanto ao
agente eletricidade, o Decreto n. 53.831/1964, em seu art. 2, no item 1.1.8, quadro anexo,
elenca como serviço perigoso, para fins de aposentadoria especial, tanto as "operações em
locais com eletricidade em condições de perigo de vida" quanto "trabalhos permanentes
em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - eletricistas, cabistas,
montadores e outros", observando que essa classificação pressupunha "jornada normal ou
especial fixada em lei em serviços expostos à tensão superior a 250 volts":

"Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250
volts.  Arts. 187, 195 e 196 da CLT. Portaria Ministerial 34, de 8-4-54."

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é
contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço.
Assim, desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte
legal e constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do
trabalho ser reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade
(superior a 250 volts) – mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC
20/1998, desde que permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

A TNU, por sua vez, no julgamento do PEDILEF n.  0501567-
42.2017.4.05.8405, vinculado ao tema representativo n. 210, com trânsito em julgado
em 26/05/2020, fixou a tese seguinte: 

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 à tensão elétrica superior a
250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo
com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada."

Como se observa, mesmo no período anterior à Lei 9.032/1995, o
reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade somente era possível se
comprovada, por meio de qualquer prova, a sujeição à intensidade superior a 250 volts. 
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Mesmo se considerada a atividade do autor como a de
mecânico/eletricista, esta TR tem precedentes recusando enquadramento de mecânico por
categoria profissional até 28/4/1995, devendo o segurado apresentar algum elemento de
prova demonstrando a exposição a agentes insalubres. Cite-se, por exemplo, o voto
proferido na ação n. 5019920-45.2019.4.02.5001, na sessão de 19/8/2020:

(...)

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de cobertura
previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de
26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade especial
deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta
de exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial
de atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos
agente nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920),
por perícia (STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a
atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a
atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado
trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a
concessão da aposentadoria especial. 

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que
intermitente (Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995,
passou a ter de comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e
permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de
1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo
técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua associação,
considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na legislação
da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os Anexos I
e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de
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1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais
trabalhou por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito aplicadas em
conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A TNU, no julgamento do Pedilef n. 0022054-12.2012.4.01.3900, em 27.11.2018,
entendeu o seguinte: a atividade de mecânico não se encontra relacionada no rol de
profissões que enseja o enquadramento por categoria profissional, sendo imprescindível
ao reconhecimento da especialidade a efetiva comprovação de contato com agentes
nocivos, não havendo falar em presunção da especialidade. A ementa do julgado recebeu
a seguinte redação: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL ATIVIDADE DE
MECÂNICO. RECONHECIMENTO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE EM CONTATO COM AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO OU
LAUDO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

6. Assim, como a profissão do autor não está elencada entre as que ensejam o
enquadramento por categoria profissional, para que os períodos discutidos nesta
demanda (tanto anteriores quanto posteriores a 28.04.1995), em que o autor trabalhou
como mecânico/ajudante de mecânico, fossem reconhecidos como tempo especial, ele
deveria demonstrar o contato com agentes nocivos, não bastando a apresentação da
CTPS com a anotação dos vínculos e da função exercida.

7. Entretanto, conforme consignado na sentença, “o autor não exibiu, nem com a petição
inicial nem no processo administrativo, nenhum formulário técnico demonstrando
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Por conseguinte, é inviável o
reconhecimento de condição especial de trabalho.” Tem-se por acertado esse
entendimento, que deve ser mantido.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, "caput", da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e negar-lhe provimento.

(...)

Dessa forma, deve ser afastada a especialidade reconhecida na sentença de
13/07/1985 a 25/10/1986, 01/12/1986 a 17/01/1987, 01/10/1987 a 12/06/1990,
01/07/1990 a 28/04/1995. 

Quanto ao período de 18/11/2003 a 14/09/2006, reconhecido como especial
na sentença em razão de exposição a ruído, consta, no PPP de evento 1 (PPP9), que o
autor laborou como eletricista na empresa Mecânica Unida Ltda. e esteve exposto a ruído
em intensidade de 87,4 dB(A). 
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
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contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.
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Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
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a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
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Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
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nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

No caso, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Registre-se que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a forma
de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 
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Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei no período impugnados pela autarquia recorrente (18/11/2003 a
14/09/2006), devendo ser mantida a sentença na parte em que reconhece esse tempo
como especial. 

Do recurso da parte autora

A sentença reconheceu os períodos de 13/07/1985 a 25/10/1986, 01/12/1986
a 17/01/1987, 01/10/1987 a 12/06/1990, 01/07/1990 a 28/04/1995 e 18/11/2003 a
14/09/2006 como especiais. O autor, em suas razões, alega que faz jus também ao
reconhecimento da especialidade almejada de 1/9/1999 a 14/9/2006.

Ou seja, a controvérsia limita-se ao período de 1/9/1999 a 18/11/2003.

Consta, no PPP de evento 1 (PPP9), que o autor laborou como eletricista no
período de 1/9/1999 a 14/9/2006 e esteve exposto a ruído em intensidade de 87,4 dB. 

Considerando que, a partir de 6/3/1997, o limite de tolerância de exposição
a ruídos era de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1), sendo que somente, a
partir de 19/11/2003, o limite de tolerância abaixou para 85 decibéis (Decreto n.
4.882/2003 c/c NR 15 do MTE), pode-se afirmar que, de 1/9/1999 a 18/11/2003, o autor
esteve exposto a ruído em intensidade abaixo do limite legal.

Registre-se que, embora o autor tenha exercido o cargo de eletricista de
automóvel, não consta, no PPP, a exposição a eletricidade acima de 250 volts e a agentes
químicos.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o
exercício de tempo especial de 18/1/2003 a 14/9/2006.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento
para afastar a especialidade reconhecida na sentença de 13/07/1985 a 25/10/1986,
01/12/1986 a 17/01/1987, 01/10/1987 a 12/06/1990, 01/07/1990 a 28/04/1995, mantendo-
se a sentença quanto aos demais aspectos. Condenação do autor em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos
do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001685350v38 e do código CRC 8b7c8666. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004065-86.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GENIVAL MONTEIRO BOVIAL (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, "para condenar o réu a averbar o
período especial de 15/07/1985 a 31/07/1986, 01/08/1986 a 03/02/1988, 26/02/1988 a
30/05/1993, 02/08/1993 a 30/03/1994, 08/05/1994 a 08/07/1997, 22/10/1999 a
31/05/2000, 01/06/2000 a 26/09/2001, 01/12/2003 a 10/05/2005, 16/05/2005 a
31/10/2008, 01/02/2010 a 02/02/2011 e 14/12/2011 a 11/02/2017, reconhecidos nesta
sentença em favor da parte autora".

Em suas razões recursais (evento 13), o INSS alega, em síntese, que (i) a
sentença está em confronto com o que foi decidido pela Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no PEDILEF n° 0505614-
83.2017.4.05.8300 - Tema n° 174; (ii) no caso dos autos, no campo destinado à
informação da técnica utilizada para a aferição do nível de pressão sonora,
os PPPs (evento 1/ PPP8) indicaram apenas dosimetria entre 2010 a 2017; (iii) conforme
a tese acima, fixada pela TNU, em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não
deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo
laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem
como a respectiva norma, todavia, não consta dos autos LTCAT apta a suprir a omissão
dos PPPs; e (iv) não foi apresentado LTCAT para tais períodos, devendo ser aplicado o
entendimento da TNU.

O autor, em suas razões de Evento 15, alega, em síntese, que (i) a inicial,
juntou diversos documentos, entre eles o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) da
empresa que laborou, Olecram Britagem Eireli ME, com data de emissão em 26/12/2018,
na qual continua laborando até o dia 19/01/2019, (ii) a contradição arguida está no fato de
que na sentença o juízo a quo informou que o ruído assinalado no PPP indicava que o
autor somente esteve exposto a ruídos em intensidades inferiores a 85 dB, porém  esteve
exposto ao agente nocivo “vibração”, (iii) o art. 2º do Decreto n. 53.831/1964, o Anexo
IV do Decreto nº. 2.172/1997 e o Anexo IV do Decreto 3.048/1999, se sucederam no
tempo e todos previram a vibração como agente insalubre, assim, é certo dizer que se o
trabalho foi prestado com exposição à trepidação (vibração) desde 1964 até hoje, sempre,
esteve enquadrado como especial e deu direito à insalubridade após 25 anos de
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contribuição, (iv) merece enquadramento como especial o período de 09/11/2017 a
17/12/2018 no qual laborou sob incidência do agente nocivo vibração, (v) com o
enquadramento do período de 09/11/2017 a 17/12/2018, demonstra que preenche o
requisito de tempo mínimo de atividade especial, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos de
efetivo exercício, (vi) caso não caiba o enquadramento como especial do período de
09/11/2017 a 17/12/2018 por exposição ao agente nocivo vibração, o que se admite
apenas por hipótese, deve ser concedido a ele o benefício da aposentadoria por tempo de
contribuição, pois se houver a conversão do tempo especial já enquadrado pelo juízo a
quo em tempo comum, tem-se preenchido o requisito de idade mínima de 35 anos de
contribuição, (vii) conforme página 49 dos autos do processo administrativo, foi
dispensado em 19/01/2019 de sua última empregadora, Olecram Britagem Eireli ME,
(viii) em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual,
não pode ser obrigado a ingressar novamente com um requerimento administrativo e
consequente nova ação judicial para ver entregue o “bem da vida” a que tem direito, (ix)
tal obrigação fere de morte o art. 5º, LXXVIII, que tutela os princípios constitucionais da
celeridade e economia processual, sem falar no princípio da razoável duração do
processo, e (x) o princípio da economia processual orienta os atos processuais na tentativa
de que a atividade jurisdicional deva ser prestada sempre com vistas a produzir o máximo
de resultados com o mínimo de esforços, evitando-se, assim, gasto de tempo e dinheiro
inutilmente, assim,  caso não caiba o enquadramento como especial do período de
09/11/2017 a 17/12/2018 por exposição ao agente nocivo vibração, o que se admite
apenas por hipótese, deve  ser concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, pois
completa o tempo mínimo exigido pela Lei 8.212/1991, qual seja, 35 anos de
contribuição.

Contrarrazões do INSS de evento 19.

Sem contrarrazões do autor.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).
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Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do INSS

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
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levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.
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A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.
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Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
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critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
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por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 15/07/1985 a 31/07/1986, 01/08/1986 a 03/02/1988, 26/02/1988 a 30/05/1993,
02/08/1993 a 30/03/1994, 08/05/1994 a 08/07/1997, 22/10/1999 a 31/05/2000,
01/06/2000 a 26/09/2001, 01/12/2003 a 10/05/2005, 16/05/2005 a 31/10/2008,
01/02/2010 a 02/02/2011 e 14/12/2011 a 11/02/2017, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Passo à análise da especialidade dos períodos requeridos, considerando, principalmente,
os PPPs que constam nos autos.

De início, cumpre salientar que os períodos de trabalho de 09/11/2017 a 17/12/2018
exercido pelo autor não pode ser caracterizado como especial, tendo em vista que a
intensidade do ruído não ultrapassou os decibéis caracterizadores da especialidade da
função para acima de 85 dB(A), segundo o atual entendimento do STJ, (Pet 9059/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 09/09/2013).
E por esse motivo, o período acima mencionado não poderá ser enquadrado como
especial.

Em relação aos períodos de 15/07/1985 a 31/07/1986, 01/08/1986 a 03/02/1988,
26/02/1988 a 30/05/1993, 02/08/1993 a 30/03/1994, 08/05/1994 a 08/07/1997,
22/10/1999 a 31/05/2000, 01/06/2000 a 26/09/2001, 01/12/2003 a 10/05/2005,

5004065-86.2020.4.02.5002 500001659994 .V21 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 421



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 156/1121

16/05/2005 a 31/10/2008, 01/02/2010 a 02/02/2011 e 14/12/2011 a 11/02/2017, os PPPs
juntados aos autos (Evento 6, PROCADM2, Pág.2/3 e Evento 6, PROCADM3, Pág.
53/75) demonstram o preenchimento de todos os requisitos formais para o
reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior aos
limites definidos na legislação, de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente.

Ressalto que a fundamentação do INSS quanto ao descumprimento da NHO 01 da
FUNDACENTRO não tem respaldo jurídico, conforme fundamentado acima.

(...)

Com efeito, para os períodos de 15/07/1985 a 31/07/1986 e 01/08/1986 a
03/02/1988, o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua
exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (98,09 e 103,9 dB)) e a
utilização de "NEN/DOSIMETRIA/NHO-01" como forma de apuração do referido
agente físico. 

Para o período de 6/02/1988 a 30/05/1993, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (87,5 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA" como
forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 02/08/1993 a 30/03/1994, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (96,11 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA/NHO-
01" como forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 08/05/1994 a 08/07/1997, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92,8 dB)) e a utilização de "NR-15/NHT-09 R/E 1986
da FUNDACENTRO" como forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 22/10/1999 a 31/05/2000, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (91,5 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA" como
forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 01/06/2000 a 26/09/2001, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92,0 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA" como
forma de apuração do referido agente físico. 
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Para o período de 01/12/2003 a 10/05/2005, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (91,0 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA/NHO-
01" como forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 16/05/2005 a 31/10/2008, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (96,0 e 96,57 dB)) e a utilização de
"DOSIMETRIA/NHO-01" como forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 01/02/2010 a 02/02/2011, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92,0 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA" como
forma de apuração do referido agente físico. 

Para o período de 14/12/2011 a 11/02/2017, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (89,6 dB)) e a utilização de "DOSIMETRIA" como
forma de apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, os PPPs dos períodos em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

No mais, segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença. 

Do recurso do autor

5004065-86.2020.4.02.5002 500001659994 .V21 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 421



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 158/1121

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial do
período de 09/11/2017 a 17/12/2018 por exposição ao agente nocivo vibração.

Para demonstrar a alegada especialidade, o autor apresentou, no evento 1
(PPP8), o PPP emitido pela empregadora demonstrando que laborou como operador de pá
carregadeira nesse período e esteve exposto a vibrações localizadas (mão/braço) em
intensidade de "1.38".

Sabe-se que o Decreto 3.048/1999 dispõe, em seu anexo IV (2.0.2), que, em
relação ao agente vibração, somente o trabalho com perfuratrizes e marteletes
automáticos pode ser considerado especial. Todavia, a jurisprudência já consagrou o
entendimento de que a lista das atividades nocivas à saúde não é taxativa, mas
exemplificativa, de modo que diversos elementos probatórios podem concluir pela
existência da insalubridade, ainda que a atividade não esteja elencada como tal (AgRg no
AREsp 5.904/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 5/5/2014).

  Acerca da análise qualitativa do agente nocivo em questão, em todos os
normativos anteriores, bem como no atual regulamento (art. 242 da IN INSS/PRES nº
45/2010), o enquadramento da atividade como especial sob exposição ao agente físico
"vibração de corpo inteiro" sempre foi precedido da necessária avaliação quantitativa,
segundo padrões estabelecidos por normas técnicas adotadas. A própria NR 15 do MTE,
em seu anexo 08, que trata das "vibrações", prevê que a comprovação ou não da
exposição ao agente físico vibração, deve ter por base os limites de tolerância definidos
pela Organização Internacional para Normalização - ISSO 2631 e ISSO/DIS 5349, e
pressupõe uma avaliação quantitativa (letra e, do item 2.1, anexo 08). No caso, o PPP em
referência aponta que o autor esteve exposto a vibrações localizadas em mão/braço em
intensidade de "1,38" (sendo apurado o agente por medidor de vibração ocupacional).

Em primeiro lugar, saliente-se que, quando a vibração incide sobre os
membros superiores, é denominada vibração de mãos e braços, segmentar, de
extremidades ou localizada e, se incidir no trabalhador quando este se encontra na
posição sentada, deitada ou em pé, é chamada de vibração de corpo inteiro. A vibração de
mãos e braços é produzida por ferramentas manuais, tais como furadeiras, parafusadeiras,
politrizes, motosserras, marteletes, entre outras. A vibração de corpo inteiro é resultante
do trabalho em veículos, ônibus, tratores, caminhões, plataformas, navios, aviões,
helicópteros, máquinas agrícolas etc.

Sabe-se que o corpo humano reage às vibrações de diferentes maneiras,
sendo que a exposição ocupacional continuada às vibrações de mãos e braços traz efeitos
neurológicos, vasculares e musculoesqueléticos, dessa forma, muitos são os efeitos
registrados, sendo os principais e mais danosos os seguintes: perda de equilíbrio, lentidão
de reflexos, aumento da frequência de batimento do coração, dentre outros.
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A NR-15 dispõe, em seu anexo VIII, que os procedimentos técnicos para a
avaliação quantitativa das vibrações de mãos e braços são estabelecidos nas Normas de
Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO, sendo que se caracteriza a condição insalubre
caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um
valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

O documento apresentado, todavia, não apresenta prova de exposição
ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de
exposição normalizada (aren) acima de 5 m/s2. 

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere a
especialidade requerida.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes
provimento. Sem condenação em custas para o INSS (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo
Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa a exigibilidade
em favor do autor em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art.
98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001659994v21 e do código CRC 9fa96b27. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004489-31.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANOIR VICENTI DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial nos períodos de 01/03/1989 a 30/05/1989, 01/08/1989 a 31/05/1990, 01/06/1990
a 13/10/1990, 01/04/1991 a 08/02/1993, 22/01/1996 a 31/12/1996, 02/01/1997 a
04/03/1997 e 21/08/2017 a 11/11/2019.

Em suas razões recursais (evento 16), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) para o período de 1/03/1989 a 30/05/1989 e 01/04/1991 a 08/02/1993, o PPP
indica, como técnica utilizada, a dosimetria - NHO 01, ocorre que tal metodologia
somente passou a ser exigida/prevista após 18/11/2003; (ii) a indicação equivocada da
técnica/metodologia nos leva a crer que as informações foram lançadas no PPP de forma
fazer prova frente a perícia do INSS, sem qualquer correlação com laudo técnico ou outro
documento contemporâneo; (iii) a prova disso é que o próprio PPP menciona que a
aferição do ruído refere-se a medição feita em 02/2006 e, portanto, não contemporânea ao
período que se pretende enquadrar; (iv) não houve apresentação de laudo técnico ou
qualquer outro documento que comprove que o ambiente e as condições de trabalho
permanecem as mesmas do período objeto destes autos; (v) da forma como informada a
exposição ao ruído, o PPP é totalmente inválido para comprovar a exposição, uma vez
que se refere a técnica equivocada para a época e, portanto, não permite aferir se o nível
de ruído indicado foi apurado corretamente; (vi) o  PPP, ainda, apenas informa a
existência de responsável pelos registros ambientais entre 01/07/1998 a 01/07/1999, ou
seja, não havia responsável pelos registros ambientais no período que se pretende
enquadrar; (vii) para o período de 01/03/1989 a 30/05/1989, o PPP informa a existência
de responsável pelos registros ambientais entre 01/07/1998 a 01/07/1999, ou seja, não
havia responsável pelos registros ambientais no período que se pretende enquadrar; (viii)
para o período de 01/08/1989 a 31/05/1990, o PPP não informa a exposição a qualquer
fator de risco no campo próprio (15) e, ainda, não indica a existência de responsável pelos
registros ambientais; (ix) não havendo a informação do médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho responsável pela monitoração e pelos registros ambientais o
período de trabalho não pode ser enquadrado como atividade especial; (x) o  PPP deve ser
preenchido como a identificação dos responsáveis pelo registro ambiental, nos termos da
Instrução Normativa nº 77/2015; (xi) desse modo, incabível o enquadramento como
atividade especial dos períodos compreendidos entre 01/03/1989 a 30/05/1989, e
01/08/1989 a 31/05/1990; (xii) é obrigatório, pois, que a emissão do PPP seja respaldada
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em registros administrativos e funcionais, sendo que, se não havia responsável pelo
registros ambientais, resta claro que não havia laudo técnico para o período, o que
contraria a legislação de regência; (xiii) o  PPP fornecido pelo município de Cachoeiro de
Itapemirim, para o período de 22/01/1996 a 31/12/1997, refere-se à exposição de ruído de
forma intermitente; (xiv) o autor, como servidor público, desempenhava várias atividades
e não estava exposto de forma permanente ao agente ruído; (xv) desde o Decreto
53.831/1964 a caracterização da atividade como especial depende de comprovação da
efetiva exposição, de forma habitual e permanente, conforme se infere do art. 3º; e (xvi)
portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se configurando atividade
especial nos períodos vertentes, razão pela qual merece reforma a sentença.

Contrarrazões de evento 21.

 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.
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Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em

5004489-31.2020.4.02.5002 500001653993 .V30 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 422



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 163/1121

21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
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conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
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anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
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do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:
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"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
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especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 01/03/1989 a 30/05/1989, 01/08/1989 a 31/05/1990, 01/06/1990 a 13/10/1990,
01/04/1991 a 08/02/1993, 22/01/1996 a 31/12/1996, 02/01/1997 a 04/03/1997 e
21/08/2017 a 11/11/2019, sob os seguintes fundamentos:

(...)

De 01/03/1989 a 30/05/1989.

Com a inicial, foi apresentado PPP emitido pela empresa Gramil Granitos e Mármores
Itapemirim Ltda, em 24/09/2019, do qual se extrai que o autor trabalhou como ajudante,
exposto a ruído de 89,8 dB, de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente (Evento 01, doc. 09, pp. 01/02), além de constar também exposição ao agente
químico aerodispersoides fibrogênicos. Assim, tais circunstâncias permitem o
reconhecimento do intervalo como tempo especial.

De 01/08/1989 a 31/05/1990 e de 01/06/1990 a 13/10/1990

Com a inicial, foi apresentado PPP emitido pela empresa Molimar indústria de mármore
Ltda, em 28/10/2019, do qual se extrai que o autor trabalhou, respectivamente, como
servente de pedreira e marteleteiro, exposto a ruído acima de 80 dB(A), de forma habitual
e permanente, não ocasional nem intermitente (Evento 01, doc. 09, pp. 03/04). Assim, tais
circunstâncias permitem o reconhecimento do intervalo como tempo especial.

De 01/04/1991 a 08/02/1993

O autor apresentou administrativamente PPP emitido pela empresa Gramil Granitos e
Mármores Itapemirim Ltda, em 24/09/2019, do qual se extrai que exerceu as funções de
marteleteiro, exposto a ruído de 98,9 dB (Evento 01, doc. 09, pp. 05/06). Além disso,
consta também exposição aos agente vibração e aerodispersoides fibrogênicos.

Portanto, o fator de risco ruído a que o autor esteve exposto no período de  01/04/1991 a
08/02/1993 ultrapassou os limites exigidos para o enquadramento do respectivo tempo
como especial, circunstância que admite o reconhecimento do intervalo como tempo
especial.
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De 22/01/1996 a 31/12/1996 e de 02/01/1997 a 04/03/1997.

Também no processo administrativo foi apresentado PPP emitido pelo Município de
Cachoeiro de Itapemirim, em 10/09/2019, do qual se extrai que o autor trabalhou como
mestre de obras, exposto a ruído de 86,68 dB (Evento 01, doc. 01, pp. 09/10), de forma
habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, circunstâncias que admitem o
reconhecimento do intervalo como tempo especial.

De 21/08/2017 a 11/11/2019.

O autor apresentou administrativamente PPP emitido pela empresa EXTRAÇÃO A. M.
LTDA ME, em 20/11/2019, do qual se extrai que exerceu a função de marteleteiro,
exposto a ruído de 102,4 dB(A) (Evento 01, doc. 09, pp. 12/13), de forma habitual e
permanente, não ocasional nem intermitente. Também trabalhou exposto a vibração.
Outrossim, além de constar nível de ruído acima do limite de tolerância, verifica-se que
há informação sobre a técnica de medição utilizada, que está de acordo com a técnica
NHO-Fundacentro, circunstâncias que admitem o reconhecimento do intervalo como
tempo especial.

(...)

Para o período de 01/03/1989 a 30/05/1989, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (89,8 dB(A)) e a utilização da dosimetria (NHO-
01) como forma de apuração do referido agente físico. Para o período de 01/08/1989 a
31/05/1990, o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora  demonstrando que
laborou como servente de pedreira, com exposição ao agente ruído acima do limite
permitido em lei (sem indicação da técnica de apuração). Para o período de  01/06/1990 a
13/10/1990, o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora  demonstrando que
laborou como marteleiro, com indicação de exposição ruído em intensidade acima do
limite legal. Para o período de 01/04/1991 a 08/02/1993, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (98,9  dB(A)) e a utilização da dosimetria (NHO-
01) como forma de apuração do referido agente físico.  Para os períodos de 22/01/1996 a
31/12/1996 e 02/01/1997 a 04/03/1997, o autor apresentou o PPP expedido pelo
empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do
limite legal (86,68  dB(A)), porém não aponta a técnica utilizada para  a apuração do
referido agente físico, destacando tão-somente que a apuração se deu por meio de análise
quantitativa.  Para o período de 21/08/2017 a 11/11/2019, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (110,31 dB(A)) e a utilização da dosimetria (NHO-
01) como forma de apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico (salvo com relação aos períodos de 1/8/1990 a
31/5/1990, 1/6/1990 a 13/10/1990, 22/1/1996 a 31/12/1996 e 2/1/1997 a 31/12/1997).
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Registre-se também que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

O INSS alega que o PPP relativo aos períodos de 1/03/1989 a 30/05/1989
e 01/04/1991 a 08/02/1993 destaca a utilização da NHO-01 como técnica de apuração do
agente, porém tal metodologia somente passou a ser prevista em 18/11/2003, todavia,
além de o documento trazer expressamente a informação de que o perito se utilizou da
técnica da dosimetria, o que é suficiente para demonstrar a utilização da metodologia
prevista na legislação, a perícia foi realizada em 2006. Não obstante, meras
irregularidades formais no PPP não podem prejudicar o segurado que apenas junta o
documento expedido pela sua empregadora. 

A respeito da extemporaneidade da realização da perícia no local de
trabalho, a TNU editou a Súmula 68 com o seguinte teor: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

O INSS alega também que, para o período de 01/08/1989 a 31/05/1990  e
1/6/1990 a 13/10/1990, o PPP não informa a exposição a qualquer fator de risco no
campo próprio, não indicando ainda a existência de responsável pelos registros
ambientais.

Todavia, embora haja indicação de exposição a ruído em intensidade acima
do limite de tolerância, não há a indicação do nome dos profissionais habilitados que
realizaram os registros ambientais, não havendo, assim, como presumir a produção de
perícia no local de trabalho. 

Não obstante, o documento demonstra que o autor exerceu a atividade de
servente de pedreira ("ajudar na limpeza no passar fios nas manobras, ao marteleiro,
auxiliando quando necessário e no carregamento na extração de minérios (blocos de
mármore)" e de marteleiro ("operar martelete pneumático nas operações de perfuração a
seco de rochas, na extração de minérios (blocos de mármores").
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O período laborado como servente de pedreira e marteleiro deve ser
reconhecido como especial pelo enquadramento no item 2.3.4 do Anexo II do Decreto
83.080/1979 (“TRABALHADORES EM PEDREIRAS, TÚNEIS, GALERIAS –
Perfuradores, covouqueiros, canteiros, encarregados do fogo (blasters) e operadores de
pás mecânicas“).

Assim, deve ser mantida a sentença, porém com outros fundamentos, com
relação à especialidade reconhecida de 01/08/1989 a 31/05/1990  e 1/6/1990 a
13/10/1990.

Ainda, o INSS alega que o PPP fornecido pelo município de Cachoeiro de
Itapemirim, para o período de 22/01/1996 a 31/12/1997, refere-se à exposição de ruído de
forma intermitente.

Com efeito, o PPP expedido pelo ente municipal (evento 1/PPP8) destaca a
exposição ao agente ruído, porém não destaca a técnica utilizada para a apuração do
agente, informando apenas que se trata de análise quantitativa. Além disso, a partir de
5/3/1997, o limite de tolerância era de 90 dB (o PPP indica a exposição a ruído de 86,68
dB(A)).

Dessa forma, deve ser afastada a especialidade reconhecida na sentença
de 02/01/1997 a 04/03/1997.

No mais, mesmo com o afastamento do período de 2/1/1997 a 4/3/1997, o
autor ainda reúne a carência suficiente para o benefício concedido, pois consta que, na
DER, ele contava com 26 anos de tempo de serviço/contribuição.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar o tempo especial de 2/1/1997 a 4/3/1997, mantendo-se a sentença
com relação aos demais aspectos.  Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55
da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001653993v30 e do código CRC a27ddff4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000058-17.2021.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SERGIO LUGON ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o INSS a "averbar
nos assentos do autor, SERGIO LUGON ALVES, CPF: 75286980759, o período especial
reconhecido nesta sentença, qual seja, 01/07/1996 a 08/03/2019".

Em suas razões recursais (evento 16), a parte recorrente alega, em síntese,
que faz jus ao reconhecimento de atividade especial de 19/04/1982 a 31/03/1983, em que
laborou como servente de pedreiro, por força do código 2.3.3 (Edifícios, barragens,
pontes e torres) do decreto previdenciário (Decreto n. 53.831/1964).

Contrarrazões de evento 19.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
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ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
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segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).
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Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.
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Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
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para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
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apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)
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Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

Do caso concreto

A parte recorrente alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial
de 19/04/1982 a 31/03/1983, em que laborou como servente de pedreiro, por força
do código 2.3.3 (edifícios, barragens, pontes e torres) do decreto previdenciário (Decreto
n. 53.831/1964).

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964
(perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores
em edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe como pedreiro
ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou
assemelhados em edifícios, barragens, pontes ou torres.

Consta, na CTPS, que a empresa Valter Lugão é do ramo da construção
civil). Assim, deve ser reconhecida a especialidade de 19/04/1982 a 31/03/1983, quando
o autor laborou como servente de pedreiro em empresa do ramo da construção civil.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento
do tempo especial, por presunção legal.  A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS
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para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior
à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por atividade
ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade,
inclusive com fulcro meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no
documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação previdenciária
como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo
de veículo conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado para que a
Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes
parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ
04/09/2009)

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar a averbação, como tempo especial, do período laborado
de 19/04/1982 a 31/03/1983, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.  Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas
Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001693324v7 e do código CRC 05c4252b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014495-03.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS LEPPAUS (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs recurso contra a sentença que julgou  procedente a
pretensão inicial, para "averbar como tempo de serviço especial o período de 24.12.1999
a 12.11.2019, com consequente implantação de aposentadoria, em favor da parte autora,
a contar da DER em 11.3.2020". 

Em suas razões recursais (evento 27), a parte recorrente alega que (i)
os PPPs não apresentam a medida do ruído obtida, conforme exige a legislação, durante a
jornada de trabalho, não se fornecendo histograma ou memória de cálculo das medições
realizadas em toda a jornada de trabalho, efetuando, erroneamente, medição única de
nível de pressão sonora, não comprovando a exigência legal de permanência, (ii) no
tocante à metodologia de medição do ruído, a alteração quanto ao NEN (Nível de
Exposição Normalizado) foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde 2003 (período a
partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (iii) o
NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado aparelho, sendo
que até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (iv) a
ausência da técnica utilizada para a medição de ruído impede que seja conferido se a
medição do ruído é adequada para enquadramento da atividade como especial, (v)
no caso concreto, restou incontroverso que não foi informado o NEN, mas a lei
previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido
para uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o
limite máximo permitido, (vi) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição
de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária, (vii) há, na verdade,
impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a apresentação dos
elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85dB(A), e (viii) a
simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente
para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN.

Contrarrazões de evento 33.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo
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O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
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contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.
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Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
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a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
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Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
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nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 24/12/1999
a 12/11/2019, sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso, para comprovar a especialidade desse labor, a parte autora juntou PPP emitido
pelo empregador informando que durante o período de 24.12.1999 a 12.11.2019, ela
trabalhou como "motorista de caminhão prensa nas vias do município realizando coleta
de lixo", exposta ao agente ruído de 86 dB(A).

O laudo técnico mais recente juntado no evento 16 (data de avaliação em 17.8.2018),
assinado por médico do trabalho, confirma tais informações. 
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Sabe-se que o ruído só é considerado agente agressivo à saúde quando ultrapassa
determinado limite de tolerância.

Este limite, porém, variou ao longo do tempo, sendo certo que só se considera tempo de
serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído
em nível equivalente de pressão sonora superior a:

a) 80 dB(A), para os trabalhos exercidos até 05.03.1997, de acordo com o Decreto nº
53.831/64;

b) 90 dB(A), para os trabalhos exercidos entre 06.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com
os Decretos nºs. 2.172/97 e 3.048/99;

c) 85 dB(A), para os trabalhos exercidos a partir de 19.11.2003, de acordo com o
Decreto nº. 4.882/2003, que alterou o Decreto nº. 3.048/99.

Desse modo, o período de 24.12.1999 a 12.11.2019 merece ser considerado especial em
virtude da exposição da parte autora a ruído acima do limite de tolerância previsto na
norma previdenciária. 

A sua conversão em comum (fator 0,4) acrescenta 7 anos, 11 meses e 17 dias ao tempo
apurado administrativamente (30 anos, 9 meses e 10 dias), perfazendo 38 anos, 8 meses e
27 dias de tempo de contribuição até a DER em 11.3.2020, tempo suficiente para a
concessão de aposentadoria.

O autor nasceu em 24.3.1964. A soma de sua idade (56 anos) com o tempo total de
contribuição não atinge 96 pontos para fins de exclusão do fator previdenciário (art. 29-
C da Lei 8.213/91). 

(...)

Com efeito, o PPP emitido pela empregadora (Município de Santa
Teresa/ES) de evento 1 (PROCADM4) demonstra que o autor laborou como motorista,
no período em questão, e esteve exposto a ruído em intensidade de 86,0 dB(A), ou seja,
acima do limite legal de 85,0 dB(A), com a utilização da dosimetria como forma de
apuração do referido agente físico.

Registre-se que o documentos possui  todos os requisitos legais, inclusive os
profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo
técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e permanente do agente
se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ,
é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação,
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pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição
se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local
de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001655158v10 e do código CRC 9f93340d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001159-82.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO ELEUTERIO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "AVERBAR em nome GERALDO
ELEUTERIO DOS SANTOS, como tempo especial, os períodos de 15/06/1983 a
28/10/1983, 02/01/1992 a 14/09/1993, 30/03/2001 a 07/05/2003 e 01/09/2005 a
01/11/2008".

Em suas razões recursais (evento 78), o INSS alega, em síntese, que (i)
a análise do Decreto 83.080/1979 deixa claro que a função de servente ou de ajudante de
mecânico não se encontravam listadas no anexo II para autorizar a contagem do tempo de
serviço especial e, por essa razão, a autarquia previdenciária manifesta seu entendimento
de que a sentença deverá ser reformada, pois, além de negar vigência ao Decreto
83.080/1979, ela considera o desempenho de atividades em condições especiais, mesmo
que não estejam listadas no aludido diploma normativo; (ii) em relação ao período de
30/03/2001 a 07/05/2003, o Juízo considerou  especial sob o fundamento de que o autor
esteve exposto a ruído 91, 1 dB (A), radiação não ionizante e fumos de manganês; (iii)
quanto à exposição a ruído, a sentença deverá ser reformada, uma vez que o PPP não está
amparado por LTCAT; (iv)  não é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o
período a partir de 19/11/2003, pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou
na NHO-01 da Fundacentro; (v) também não é cabível o enquadramento do período a
partir de 19/11/2003 com base na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI
eficaz, nem com base na exposição à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de
agente nocivo causador da poeira a que o autor esteve exposto; (vi) a partir de
18/11/2003, não bastava que o trabalhador desempenhasse suas tarefas em ambiente com
pressão sonora superior a 85 dB(A), passando a ser necessária a comprovação da
exposição aos chamados Níveis de Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em
conformidade com o que preconiza a metodologia de medição da NHO-01 da
Fundacentro; (vii) uma das mais profundas alterações introduzidas pela NHO-01 foi o
abandono dos decibelímetros, aparelhos desenvolvidos para medir o ruído existente em
determinado ambiente, seja ele aberto ou fechado, em um dado momento isolado; (viii)
em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da Fundacentro tornou obrigatório o emprego
dos medidores integradores de uso pessoal, também conhecidos como dosímetros de
ruído; (ix) os dosímetros de ruído em nada se parecem com os decibelímetros, pois se
prestam à medição da dosagem de ruído que um trabalhador recebe durante sua carga
horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o dosímetro de ruído registra a pressão
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sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de sua jornada de trabalho; (x) por essa
razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem ter a capacidade de registrar as
variações da pressão sonora ao longo de um dado intervalo de tempo – a jornada de
trabalho; e (xi) o exame dos PPPs apresentados pelo autor deixa evidente que eles não
apresentam informações confiáveis, isso porque, além de eles terem sido elaborados
muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção, os PPPs fazem alusão a uma
técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de 2003.

Contrarrazões de evento 83.

VOTO

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 15/06/1983 a 28/10/1983, 02/01/1992 a 14/09/1993, 30/03/2001 a 07/05/2003
e 01/09/2005 a 01/11/2008 (o INSS, em suas razões, não impugna especificamente o
período de 1/9/2005 a 1/11/2008):

(...)

Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a
Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na
fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição a
agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física apenas nos seguintes períodos:

Período Função / Exposição Folha no processo
15/06/1983 a 28/10/1983 Servente (Construção Civil - Código 2.3.3

do decreto 53.831/1964).
evento 1, DOC7

02/01/1992 a 14/09/1993 Ajudante de mecânico (Construção Civil -
Código 2.3.3 do decreto 53.831/1964).

evento 1, DOC7

30/03/2001 a 07/05/2003 Ruído 91, 1 dB (A), radiação não ionizante e
Fumos de manganês.

evento 1, DOC13

01/09/2005 a 01/11/2008 Óleo mineral. evento 1, DOC13

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 25/06/1986 a 14/04/1989 e 01/12/1994
a 28/04/1995, haja vista que sua ocupação não se enquadrava nos decretos vigentes à
época, nos termos da fundamentação. 

Registra-se que a profissão de mecânico ou congênere por si só não pode ser considerada
uma atividade especial por mero enquadramento, exceto se ficar comprovado que o
referido mecânico trabalhou com fundição, cozimento, trefilação, laminação, moldagens,
soldas, esmeril, etc., conforme os Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 29/04/1995 a 01/08/95, 02/08/1995 a
02/10/1995, 03/03/1997 a 30/07/1997, 21/10/1997 a 11/11/1997, 03/05/2010 a
17/06/2011, 12/03/2012 a 16/03/2012 e 13/11/1997 a 27/06/1998, haja vista que não foi
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juntado formulário ou laudo técnico para a comprovação de exposição a agentes
insalubres, nos termos da fundamentação.

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 01/07/1999 a 06/04/2001 e 01/05/2003
a 31/08/2005, haja vista que não houve comprovação de exposição a agentes insalubres
acima dos limites legais, nos termos da fundamentação.

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 16/01/2012 a 07/02/2012, 18/10/2011 a
12/01/2012 e 18/04/2012 a 04/02/2017, haja vista que a técnica utilizada para a
mensuração do agente ruído foi diversa da contida na NH0-01 da FUNDACENTRO e não
há a previsão legal para o enquadramento por exposição ao agente poeira vegetal, nos
termos da fundamentação supra.

(...)

Da atividade de servente em construção civil

A sentença reconheceu a especialidade requerida no período de 15/6/1983 a
28/10/1983, por enquadramento de categoria profissional, em razão do exercício da
função de servente em construção civil.

Com efeito, até 28/4/1995, as atividades de pedreiro e servente, exercidas
em obra de construção civil, enquadram-se como especiais, pela categoria profissional,
em conformidade com o código 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença nessa parte.

Da atividade de ajudante de mecânico

A sentença reconheceu a especialidade requerida no período de 2/1/1992 a
14/9/1993, por enquadramento de categoria profissional, em razão do exercício da função
de ajudante de mecânico em construção civil.

Todavia, esta TR tem precedentes recusando enquadramento de mecânico
por categoria profissional até 28/4/1995, devendo o segurado apresentar algum elemento
de prova demonstrando a exposição a agentes insalubres. Cite-se, por exemplo, o voto
proferido na ação n. 5019920-45.2019.4.02.5001, na sessão de 19/8/2020:

(...)

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de cobertura
previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de
26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade especial
deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
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Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta
de exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial
de atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos
agente nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920),
por perícia (STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a
atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a
atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado
trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a
concessão da aposentadoria especial. 

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que
intermitente (Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995,
passou a ter de comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e
permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de
1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo
técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua associação,
considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na legislação
da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os Anexos I
e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de
1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais
trabalhou por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito aplicadas em
conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A TNU, no julgamento do Pedilef n. 0022054-12.2012.4.01.3900, em 27.11.2018,
entendeu o seguinte: a atividade de mecânico não se encontra relacionada no rol de
profissões que enseja o enquadramento por categoria profissional, sendo imprescindível
ao reconhecimento da especialidade a efetiva comprovação de contato com agentes
nocivos, não havendo falar em presunção da especialidade. A ementa do julgado recebeu
a seguinte redação: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL ATIVIDADE DE
MECÂNICO. RECONHECIMENTO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE EM CONTATO COM AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO OU
LAUDO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

5001159-82.2018.4.02.5006 500001682963 .V7 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 425



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 196/1121

6. Assim, como a profissão do autor não está elencada entre as que ensejam o
enquadramento por categoria profissional, para que os períodos discutidos nesta
demanda (tanto anteriores quanto posteriores a 28.04.1995), em que o autor trabalhou
como mecânico/ajudante de mecânico, fossem reconhecidos como tempo especial, ele
deveria demonstrar o contato com agentes nocivos, não bastando a apresentação da
CTPS com a anotação dos vínculos e da função exercida.

7. Entretanto, conforme consignado na sentença, “o autor não exibiu, nem com a petição
inicial nem no processo administrativo, nenhum formulário técnico demonstrando
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Por conseguinte, é inviável o
reconhecimento de condição especial de trabalho.” Tem-se por acertado esse
entendimento, que deve ser mantido.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, "caput", da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e negar-lhe provimento.

(...)

Dessa forma, deve ser afastada a especialidade reconhecida na sentença. 

Da exposição ao agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).
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No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.
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Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
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Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.
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Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao

5001159-82.2018.4.02.5006 500001682963 .V7 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 425



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 202/1121

agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

No caso, a sentença considerou o período de 30/3/2001 a 7/5/2003 especial
em razão de exposição ao agente ruído em intensidade de 91,1 dB(A).

O PPP apresentado pelo autor demonstra a sua exposição ao agente ruído
em intensidade acima do limite legal (91,1 dB(A)) e a utilização da dosimetria como
forma de apuração do referido agente físico. 

Registre-se que o documento possui todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a forma
de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ,
é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação,
pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição
se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local
de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei no períodos impugnado pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a especialidade reconhecida na sentença de 2/1/1992 a 14/9/1993,
nos termos da fundamentação, mantendo-se a decisão recorrida quanto aos demais
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aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e
Enunciado 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001682963v7 e do código CRC 53cbcf62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004775-09.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MIGUEL BATISTA LESSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 14), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) os PPPs apresentados pela parte autora não contêm elementos para a comprovação
da efetiva exposição aos agentes nocivos, uma vez que não estão acompanhados de
histograma ou memória de cálculos (medição única da pressão sonora); (ii) em que pese
ele tenha vindo a trabalhar na empresa que assina o PPP, porém quem possuía os registros
ambientais relativos à atividade desempenhada era a empresa anterior; (iii) o PPP não
retrata a realidade de trabalho do autor; (iv) o PPP registra o código Gfip 00, o que indica
que o signatário não reconhecia a atividade como tempo especial, dessa forma, não
recolhia a complementação SAT; (v) o  autor deveria ter impugnado o PPP na Justiça do
Trabalho, pois a Justiça Federal é absolutamente incompetente; (vi) a Justiça Federal é
incompetente para solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à inexatidão das
informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço especial
(FONAJEF nº 203); (vii) não há, ao menos após a vigência da Lei 9.032/1995, fator de
risco comprovado, para efeito de permitir o reconhecimento de tempo especial; (viii) o
enquadramento por simples categoria profissional não está autorizado para esse período,
então, é equivocada a conclusão lançada na decisão recorrida; (ix) a sentença merece ser
reformada para afastar o enquadramento de tempo especial após 28/04/1995, para todos
os períodos em que o PPP não traz fator de risco; (x) com relação ao período entre
07/07/1998 a 11/08/2010, o PPP é expresso ao atestar que a incidência se dava por vezes
de forma permanente e por vezes de forma intermitente (a intermitência impede o
enquadramento); (xi) só houve responsável pelos registros ambientais a partir de 2006;
(xii) para o período entre 18/01/2012 a 11/08/2017,  vê-se que a intensidade não foi
apurada segundo a técnica NEN e não há registro de habitualidade, além de não ter ficado
registrado que se dava de modo não eventual e não intermitente; (xiii) o autor não
apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, pois o PPP não se
refere à média ponderada, deveria ter informado a exposição média durante toda a
jornada de trabalho, não observando as determinações da Instrução Normativa nº
77/2015; e (xiv) o  juízo de origem condenou o INSS no pagamento de atrasados com
base no IPCA-E, ocorre que o art. 41-A da Lei 8.213/1991 especifica como adequado o
índice INPC, assim, merece reforma a sentença também nesse particular.
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Contrarrazões de evento 19.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,

5004775-09.2020.4.02.5002 500001648227 .V19 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 426



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 206/1121

independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".
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Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
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(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
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apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
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deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
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da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 27/07/1987 a 31/08/1996, 01/07/1998 a 11/08/2010 e 18/01/2012 a 11/08/2017, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

27/07/1987 a 31/08/1996

Prestado à REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A, na função manobrador, conforme
anotações em CTPS (fl. 11, documento 12, evento 08). Profissiografia: fls. 01/02,
documento 13, evento 08.

Conforme documento(s) acostado(s) e considerando o determinado na legislação à época,
houve exposição ao agente físico ruído (83,89 decibeis), em nível superior ao limite
estabelecido para a contagem majorada, o que por si só é suficiente para caracterizar
atividade sujeita a condições especiais.

Dessa forma, esse período deverá ser computado majoradamente.

01/07/1998 a 11/08/2010

Prestado à JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI, na função de serrador,
conforme anotações em CTPS (fl. 22, documento 12, evento 08). Profissiografia: fls.
03/04, documento 13, evento 08.

Conforme documento(s) acostado(s) e considerando o determinado na legislação à época,
houve exposição ao agente físico ruído (94,1 decibeis), em nível superior ao limite
estabelecido para a contagem majorada, o que por si só é suficiente para caracterizar
atividade sujeita a condições especiais.

Dessa forma, esse período deverá ser computado majoradamente.

18/01/2012 a 11/08/2017

Prestado à a VALE VERDE GRANITOS EIRELI, na função de serrador, conforme
anotações em CTPS (fl. 23, documento 12, evento 08). Profissiografia: fls. 05/06,
documento 13, evento 08.
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Conforme documento(s) acostado(s) e considerando o determinado na legislação à época,
houve exposição ao agente físico ruído (94 decibeis), em nível superior ao limite
estabelecido para a contagem majorada, o que por si só é suficiente para caracterizar
atividade sujeita a condições especiais, sendo, pois, prescindível a análise acerca do
outro agente apontado (umidade).

Assim, tal período deverá ser computado de forma majorada.

(...)

Para o período de 27/07/1987 a 31/08/1996,  o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (83.0 dB(A)) e a utilização da técnica prevista na NR-
15 (com uso de audiossímetro) como forma de apuração do referido agente físico. Para o
período de 01/07/1998 a 11/08/2010,  o autor apresentou o PPP expedido pelo
empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do
limite legal (94.1 dB(A)) e a utilização da técnica prevista na NHO-01 (NEN/
DOSIMETRIA) como forma de apuração do referido agente físico. Para o período
de 18/01/2012 a 11/08/2017,  o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora
demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (90.4
dB(A)) e a utilização da técnica prevista na NHO-01 (DOSIMETRIA) como forma de
apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente
do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de
prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.
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Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

A respeito da ausência de pagamento do SAT pela empresa empregadora, tal
fato não impede o reconhecimento da atividade especial desenvolvida pelos
trabalhadores, cabendo ao INSS proceder à fiscalização competente, não podendo o
segurado ser penalizado por tal ausência estatal.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

O INSS também impugna o critério de atualização da dívida apontado na
sentença, que assim se manifestou:

(...) Os valores em atraso serão acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento
de cada parcela, e juros de mora, a contar da citação. Atualização mediante a incidência
do índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme definido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947; e juros de mora
mediante índices oficiais de juros aplicáveis às cadernetas de poupança, nos moldes
estabelecidos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº
11.960/2009. (...)

Todavia, considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
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11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. 

Dessa maneira, deve ser reformada a sentença nesse pormenor. 

Quanto à petição de evento 32, cumpre registrar que a medida liminar
concedida na sentença foi cumprida, conforme evento 21. Registre-se que o pedido de
expedição de carta de concessão pelo INSS não é objeto de controvérsia nestes autos,
 cabendo a discussão por meio de medida específica. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para alterar o critério de atualização das parcelas pretéritas do benefício
concedido na sentença, nos termos da fundamentação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas
Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001648227v19 e do código CRC 8719534f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002272-06.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO TADEU MONTEBELO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido e CONDENO o INSS a REVISAR o benefício da
parte autora, mediante a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB
152189832-1) em aposentadoria especial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista o art. 487, inc. I, do CPC. CONDENO o réu
ao pagamento das diferenças vencidas, estas consideradas entre a data do início do
benefício (DIB) e a do início do pagamento (DIP), respeitada a prescrição
quinquenal. RECONHEÇO o tempo laborado em condições prejudiciais à saúde:
de 15/07/1976 a 30/09/1982, 16/03/1984 a 07/03/1989, 01/08/1989 a 18/03/1997,
01/10/1997 a 10/08/2001, 01/04/2002 a 09/09/2010".

Em suas razões recursais (evento 31), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) a menção no PPP à exposição a "hidrocarbonetos", somente, sem qualificação, não
autoriza o reconhecimento da especialidade; (ii) deve haver informação no PPP/LTCAT
sobre a composição desses produtos, isto é, se eles eram ou não derivados tóxicos do
carbono, compostos por hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos; (iii) à míngua desse
dado, não é possível afirmar que tais produtos encontrem enquadramento em quaisquer
dos agentes químicos descritos nos anexos dos Decretos nº 53.831/1964, 83.080/1979,
2.172/1997 e 3.048/1999, sendo imprescindível descrição dos agentes químicos aos quais
o segurado esteve exposto para que haja enquadramento da atividade como especial;
(iv)  o enquadramento da atividade como especial por exposição a hidrocarbonetos deve
se restringir às hipóteses previstas no Anexo 13-A da NR-15 ou a atividades que
obedeçam aos mesmos parâmetros fixados por aquela norma, não se reservando a
atividades que não guardam a menor proximidade com aquelas ali elencadas; (v) por
essas razões é evidente a impossibilidade de reconhecer a especialidade diante da
apresentação de PPP que consigne genericamente a exposição a "produtos químicos"
(sem especificação de quais seriam as substâncias nocivas previstas nos decretos;
(vi) com mais razão, é evidente a impossibilidade de reconhecer a especialidade diante da
apresentação de PPP que consigne genericamente a exposição a “hidrocarbonetos" etc.
(sem especificação de quais seriam as substâncias nocivas previstas nos decretos); (vii) ao
agente químico hidrocarboneto para fins de enquadramento automático da atividade, mas
antes é mister se exigir que além do agente químico a atividade descrita no PPP tenha
equivalência com as atividades previstas na NR-15; (viii) apesar de não exigir exposição
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quantitativa em se tratando de hidrocarboneto, não é qualquer atividade com exposição a
hidrocarboneto que gera a atividade especial, mas somente as atividades descritas no
Anexo 13 da NR-15; (ix) não bastando a menção genérica a hidrocarboneto para gerar o
enquadramento, não se encaixando as atividades da parte autora em nenhuma das
atividades previstas na NR-15, Anexo 13, não se justifica o enquadramento ora
impugnado; (x)  observando o PPP e demais documentos acostados aos autos, quanto ao
hidrocarboneto, não há a especificação de atividade arroladas no Anexo 13 da NR-15,
não se justificando assim o enquadramento requerido; (xi) no presente caso, o PPP faz
apenas menção a "hidrocarbonetos"  e o magistrado partiu do princípio que todos estes
seriam hidrocarbonetos aromáticos e que bastava a avaliação quantitativa, o que não é
correto; (xii) existem hidrocarbonetos que, por si só, não se enquadram no Anexo 13 da
NR-15, mas sim no Anexo 11, que demanda avaliação quantitativa, assim, mostra-se
necessário que o PPP identifique o agente químico a que o autor estava exposto, não
bastando a menção genérica a hidrocarbonetos, uma vez que, conforme demonstrado
existem solventes que demanda avaliação quantitativa; (xiii) inexistindo indicação
específica do agente nocivo, muito menos a intensidade da exposição, resta evidente que
merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento da atividade especial nos
períodos indicados; (xiv) a  referida norma passou a dispensar a avaliação quantitativa
dos agentes químicos comprovadamente cancerígenos constantes "de lista do MTE" e
essa lista foi editada por meio da portaria interministerial MPS/MTE/MS n. 9 de
07/10/2014; (xv) a referida lista, por exemplo, considera cancerígeno o asbesto, que, nos
termos do anexo 12 da NR-15, só era considerado insalubre se ultrapassado a
concentração de 2,0 f/cm3 para fibras de asbesto crisotila; (xvi) com a nova redação do
Decreto 3.048/'1999, tais agentes passaram a ser considerados insalubres em qualquer
concentração, tratando-se, inegavelmente, da alteração do critério técnico de
caracterização de um agente como nocivo; (xvii)  para todos os efeitos, tão alteração só
pode ser considerada a partir da publicação da lista prevista na portaria interministerial
MPS/MTE/MS n. 9 de 07/10/2014, uma vez que a regra do art. 68, § 4 o do Decreto
3.048/1999 não era auto aplicável, sendo necessária para sua eficácia a expedição de
"norma do Ministério do Trabalho"; (xviii) não se vislumbra viável a aplicação retroativa
das alterações, uma vez que é a lei (retius, a norma jurídica) vigente no momento do
trabalho exercido que rege o direito ao enquadramento;  (xix) se, até 07/10/2014, só era
considerado insalubre o trabalho exposto a agente químico acima de determinada
concentração, é com base nesse critério que deve ser aferida a insalubridade; (xx) a
questão é semelhante ao tratamento dado ao agente ruído, em que o nível de concentração
considerado agressivo, até o início da vigência do Decreto 2.172/97, era de 80 dB(A); e
(xxi)  para os agentes químicos cancerígenos que, anteriormente, só eram considerados
insalubres se ultrapassada a concentração prevista na NR-15, permanece a necessidade de
aferição quantitativa nos formulários, laudo técnico e PPP até 07/10/2014, só sendo
dispensada a mesma a partir de 08/10/2014.

Contrarrazões de evento 36.
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VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
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obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
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laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
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cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
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quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:
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"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:
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“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)
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Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 15/07/1976 a 30/09/1982, 16/03/1984 a 07/03/1989, 01/08/1989 a 18/03/1997,
01/10/1997 a 10/08/2001, 01/04/2002 a 09/09/2010.

Para os períodos em questão, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresa Zanetti & Giacomim Ltda. demonstrando que laborou como ajudante de
marceneiro, estofador e marceneiro e esteve exposto (i) de 15/7/1976 a 30/4/1978 a ruído
de 87,7 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; (ii) de 1/5/1978 a 31/10/1979 a
ruído de 81,4 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; (iii) de 1/11/1979 a 30/9/1982
a ruído de 82,9 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; (iv) de 16/3/1984  a
30/4/1987 a ruído de 87,7 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; (v) de 1/5/1987 
a 7/3/1989 a ruído de 86,8dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; (vi) de 1/8/1989 
a 31/7/1994 a ruído de 86,9 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; (vii) de
1/10/1997 a 10/8/2001  a ruído de 87,3 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de madeira; e
(viii)  de 1/4/2002 a 9/9/2010 a ruído de 86,2 dB(A), hidrocarbonetos e poeiras de
madeira.

Em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997 (com incidência no item 1.2.11 do Anexo III do
Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979). 

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3
do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO
e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de
uma das seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a
exposição é significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b)
utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de
derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois,
(d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos
gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f)
fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de
pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3
(Anexo 11, Quadro 1). O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas
apenas o diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O
tolueno é mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290
mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).
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A NR-15, para a valoração de atividades ou operações potencialmente
insalubres, considera como tais as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância
com relação aos agentes descritos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, entendendo-se por
"Limite de Tolerância", a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada
com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do
trabalhador, durante a sua vida laboral. 

Diversamente, para as atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e 14, não
há indicação a respeito de limites de tolerância. A NR-15, em seu Anexo 13, refere
expressamente a insalubridade das atividades em contato com hidrocarbonetos
aromáticos, solventes, óleos minerais, parafina etc. A exposição a tais substâncias é
considerada nociva à saúde do trabalhador por sua ação cancerígena, sendo necessário
apenas o contato físico com tais agentes. Assim, a norma deixa de exigir a medição
quantitativa, já que se trata de avaliação qualitativa. 

Dessa maneira, resta clara a diferenciação a ser feita em relação aos agentes
arrolados nos Anexos 11 e 12 daqueles referidos no Anexo 13. Para estes últimos, torna-
se desnecessária, e até mesmo impossível, a avaliação quantitativa. Em razão disso, a
NR-15 nem sequer refere qual o nível máximo de exposição permitida para os agentes do
Anexo 13, seja por ppm (partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado)
ou por mg/m³ (miligramas por metro cúbico de ar), expressões contidas no Anexo 11 que
se referem à absorção por via respiratória. 

 Para a TNU, mesmo após 06/05/1999, a avaliação da exposição aos agentes
nocivos químicos é qualitativa, quando estes são previstos, simultaneamente, no Anexo
IV do Decreto n.º 3.048/1999 e no Anexo 13 da NR-15. No entanto, a partir de
06/05/1999, à exceção dos agentes químicos listados, também, no Anexo 13 da NR-15,
não basta o contato com o agente químico, sendo necessário comprovar que o nível de
concentração está acima dos limites de tolerância (PEDILEF n.º
50083471320144047108, Rel. Juiz Federal JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO,
DOU 28/08/2015). 

Nesses termos, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença,
por exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), somente de 15/07/1976 a
30/09/1982, 16/03/1984 a 07/03/1989, 01/08/1989 a 31/7/1994.

Quanto aos demais períodos, consta, no PPP em análise, que o autor esteve
também exposto ao agente ruído.

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
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item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
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Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo
A) são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.
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Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
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a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
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Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
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nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

No caso, o PPP em exame demonstra que o autor, de  01/10/1997 a
10/08/2001, esteve exposto a ruído em intensidade de 87,3 dB(A) e, de  01/04/2002 a
09/09/2010, a ruído em intensidade de 86,2 dB(A).  Assim, considerando o limite de
tolerância previsto nos períodos em questão, pode-se afirmar que o autor esteve exposto
ao agente físico em intensidade acima do limite de tolerância de 19/11/2003 a 9/9/2010.

Registre-se que os documento possui  todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a forma
de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 
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Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Dessa forma, mantém-se a especialidade somente de 19/11/2003 a 9/9/2010.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a averbação dos períodos reconhecidos na sentença somente
de  15/07/1976 a 30/09/1982, 16/03/1984 a 07/03/1989, 01/08/1989 a 31/7/1994
e 19/11/2003 a 9/9/2010, mantendo-se a decisão quanto aos demais aspectos.  Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas
Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001680827v20 e do código CRC 034e0886. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001532-57.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM DE SOUZA DUTRA NETO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "i)  JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, em relação ao
pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho de 01/07/1987 a
31/01/1989; de 01/07/1989 a 20/11/1990; de 07/04/1992 a 31/07/1997; de 12/09/2000 a
18/07/2002; de 13/01/2004 a 19/08/2008; de 20/08/2008 a 31/01/2012 e de 06/02/2012 a
18/10/2017, em razão da existência de coisa julgada; (ii) JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer, como tempo de
exercício de atividade especial, os períodos de 01/09/1997 a 09/12/1998 e de 02/08/1999
a 31/08/2000, e  (iii) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de concessão
de aposentadoria especial, com fulcro no art. 487, I, do CPC e condeno o INSS a
conceder a aposentadoria especial a JOAQUIM DE SOUZA DUTRA NETO, CPF nº
811.509.207-00, com o tempo de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses, com DIB em
16/12/2019, DIP na presente data e RMI a ser calculada administrativamente; e
Condeno o INSS, ainda, a pagar as parcelas atrasadas vencidas, observada a prescrição
quinquenal e compensando-se os valores devidos a título de benefício não acumulável".

Em suas razões recursais (evento 35), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) o autor já teve o seu pedido de enquadramento dos períodos de 01/09/1997 a
09/12/1998 e 02/08/1999 a 31/08/2000 como atividade especial julgado improcedente no
processo nº 5001031-74.2018.4.02.5002 que tramitou perante o Juizado Especial Federal
de Cachoeiro de Itapemirim, não cabendo mais nenhum recurso contra a decisão
indeferitória do benefício previdenciário; (ii) constatada está a existência de coisa
julgada, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art.485, V, do
CPC/2015; (iii) a primeira demanda foi extinta com resolução do mérito, tendo o pedido
sido julgado improcedente, não havendo, pois, qualquer possibilidade de “flexibilização”
da coisa julgada; (iv) nos termos do entendimento da TNU (PEDILEF 0031861-
11.2011.4.03.6301), o novo requerimento administrativo pode caracterizar nova causa de
pedir, desde que não se trate de mera reprodução do pedido administrativo antes
indeferido; (v) devem ser aplicada a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros
de mora nas condenação da Fazenda Pública, inclusive nas ações de natureza
previdenciária; (vi) deve ser pronunciada a prescrição das parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991; (vii) a sentença é nula porque é ilíquida, pois
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o microssistema dos juizados especiais, calcado nos critérios de celeridade e economia
processual, fundou-se, desde o início, na necessidade de que os pedidos sejam específicos
(Lei 9.099/1995, art. 14, § 1º, III e § 2º) e na necessidade de que a sentença seja líquida,
sob pena de nulidade (Lei 9.099/1995, art. 38, parágrafo único); (viii) a sentença
determinou que o INSS apresente, por meio de cálculos, os valores devidos, mas isso é
totalmente ilegal; (ix)  a parte ré não é obrigada a apresentar cálculos dos valores que lhe
serão executados, não existindo lei determinando tal ato; e (x) o Código de Processo Civil
determina que a execução dos valores devidos será proposta pela parte autora,
sendo faculdade da parte devedora e, no caso dos juizados, tendo em vista que a sentença
deve ser líquida, a obrigação é do juízo fixar o valor exato da condenação.

Contrarrazões de evento 41.

VOTO

O INSS alega que o autor já teve o seu pedido de enquadramento dos
períodos de 01/09/1997 a 09/12/1998 e 02/08/1999 a 31/08/2000 como atividade especial
julgado improcedente no processo n. 5001031-74.2018.4.02.5002, que tramitou perante o
Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim, não cabendo mais nenhum recurso
contra a decisão indeferitória do benefício previdenciário, ante a  existência de coisa
julgada.

A coisa julgada torna imutável a questão decidida em definitivo, não
podendo nenhum juiz concluir de forma diversa, por qualquer motivo, tampouco se pode
iniciar um novo processo com o mesmo objetivo, em virtude da necessidade de promover
a segurança jurídica, para que não possa discutir eternamente questões que já foram
suficientemente analisadas. Assim, sendo proposta ação idêntica, deduzindo-se pretensão
que já tinha sido acobertada pela coisa julgada material, o destino da segunda ação é a
extinção do processo sem a resolução de mérito.

No caso, a parte autora ajuizou a ação n. 5001031-74.2018.4.02.5002, em
27/7/2018, objetivando o reconhecimento de atividade especial de 01/07/1987 a
31/01/1989, 01/07/1989 a 20/11/1990, 07/04/1992 a 31/07/1997, 01/09/1997 a
09/12/1998, 02/08/1999 a 31/08/2000, 12/09/2000 a 18/07/2002, 13/01/2004 a
19/08/2008, 20/08/2008 a 31/01/2012, 06/02/2012 a 18/10/2017. A sentença, todavia,
reconheceu a especialidade almejada somente de 1/07/1987 a 31/01/1989, de 01/07/1989
a 20/11/1990, de 07/04/1992 a 31/07/1997, de 12/09/2000 a 18/07/2002, de 13/01/2004 a
19/08/2008, de 20/08/2008 a 31/01/2012 e de 06/02/2012 a 18/10/2017. Eis os
fundamentos da sentença:

(...) Sustenta o demandante, em linhas gerais, que os documentos apresentados à
Autarquia Previdenciária são hábeis a comprovar seu direito à concessão da
aposentadoria especial.
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A fim de comprovar o alegado, a parte autora apresentou ao INSS, conforme se verifica
da cópia do processo administrativo (Evento 9 – CONT2 e CONT3), cópias de sua(s)
CTPS (fls. 05-26), dos Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pelas empresas
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S.A., MINERAÇÃO ALTO
LAGE LTDA., MINERAÇÃO ROCHA VIVA EIRELI – EPP. e MINEROCHAS
MINERAÇÃO LTDA. (fls. 27-30 e 42-53), referidos documentos também foram juntados
por ocasião do ajuizamento da presente ação, conforme se verifica do Evento 1 – PPP9 a
PPP17, CTPS18 e CTPS19.

À luz de tudo que já exposto alhures, porquanto se refere ao agente físico ruído, para o
qual sempre foi exigido laudo técnico das condições ambientais, uma vez que o
responsável pelos registros ambientais não é engenheiro de segurança do trabalho ou
médico do trabalho, mas tão somente técnico em segurança do trabalho, entendo que não
devem ser reconhecidos como especiais os períodos de labor na empresa MINERAÇÃO
ALTO LAGE LTDA., isto é, os períodos de 01/09/1997 a 09/12/1998 e de 02/08/1999 a
31/08/2000 devem ser computados como atividade comum (fls. 44-47 do Evento 9 –
CONT2 e Evento 1 – PPP12 e PPP13).

Não obstante, também em virtude do que já exposto linhas acima, porquanto preenchidos
em consonância com os ditames legais, entendo que os PPP’s emitidos pelas demais
empresas são hábeis a comprovar a efetiva exposição do requerente ao agente nocivo
ruído acima dos limites de tolerância nos períodos neles referendados e, por conseguinte,
devem estes ser reconhecidos como períodos de atividades sob condições prejudiciais à
saúde e/ou à integridade física. (...)

Como se observa, a sentença deixou de considerar a almejada especialidade
de 01/09/1997 a 09/12/1998 e 02/08/1999 a 31/08/2000, com base nos PPPs emitidos em
7/3/2018 pela empresa Mineração Alto Laje Ltda., juntados na inicial da referida ação n.
5001031-74.2018.4.02.5002.

 Inconformado, o INSS interpôs recurso inominado e esta TR negou-lhe
provimento. O trânsito em julgado ocorreu em 22/11/2019.

Esta ação, por sua vez, foi ajuizada em 14/3/2020, objetivando o
reconhecimento de exercício de atividade especial de 01/07/1987 a 31/01/1989, de
01/07/1989 a 20/11/1990, de 07/04/1992 a 31/07/1997, de 01/09/1997 a 09/12/1998, de
02/08/1999 a 31/08/2000, de 12/09/2000 a 18/07/2002, de 13/01/2004 a 19/08/2008, de
20/08/2008 a 31/01/2012 e de 06/02/2012 a 18/10/2017. A sentença julgou extinto o feito,
sem a resolução de mérito, com relação aos períodos de 01/07/1987 a 31/01/1989, de
01/07/1989 a 20/11/1990, de 07/04/1992 a 31/07/1997, de 12/09/2000 a 18/07/2002, de
13/01/2004 a 19/08/2008, de 20/08/2008 a 31/01/2012 e de 06/02/2012 a 18/10/2017, em
razão da existência de coisa julgada, e reconheceu a especialidade dos períodos
de  01/09/1997 a 09/12/1998 e de 02/08/1999 a 31/08/2000, conforme fundamentos a
seguir transcritos:

(...)

De 01/09/1997 a 09/12/1998 e de 02/08/1999 a 31/08/2000.
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Os PPPs retificados apresentados no Evento 26, OUT3, fls. 03/04 e 25/26 indicam que o
autor no exercício de suas atividades esteve exposto a ruídos na intensidade de 101 dB, de
forma habitual e permanente não ocasional e nem intermitente e que a técnica de medição
utilizada foi a avaliação pontual.

Não obstante não se tratar da técnica de aferição de ruído aceita atualmente, o fato é que,
somente a partir de 19 de novembro de 2003, é que passou a ser exigida para a aferição
de ruído contínuo ou intermitente, a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15.

Considerando que os períodos de trabalho são anteriores à tal data, e verificando que a
medição do ruído se encontra em valor acima do permitido, os referidos períodos de
trabalho deverão ser reconhecidos como especiais

Cumpre ressaltar que a Primeira Seção do STJ, no julgamento da Pet 9.582/2015, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.9.2015, consolidou o entendimento de que
"a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior
não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o
reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento
administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria".

(...)

Como se observa, a sentença reapreciou a pretensão inicial de
reconhecimento de atividade especial de 01/09/1997 a 09/12/1998 e de 02/08/1999 a
31/08/2000, em razão de o autor ter apresentado PPPs retificadores (evento 26/OUT3),
ocorre que eles foram emitidos em 23/2/2018 e 20/6/2019.

A respeito do PPP relativo ao período de 01/09/1997 a 09/12/1998, nota-se
que ele foi emitido em 23/2/2017, antes mesmo da emissão do PPP apresentado na ação
n. 5001031-74.2018.4.02.5002 em (7/3/2018). Ou seja, não se trata de documento
novo/retificador, pelo contrário, trata-se de documento retificado.

Quanto ao PPP relativo ao período de 02/08/1999 a 31/08/2000, emitido em
20/6/2019, de fato, é posterior ao  PPP apresentado na ação anterior (emitido em
7/3/2018). Assim, trata-se de PPP retificador. Ocorre que a sua emissão ocorreu antes
mesmo da oposição de embargos de declaração contra o acórdão desta TR na ação
n. 5001031-74.2018.4.02.5002, em 7/8/2019 (evento 55), e do julgamento destes em
17/10/2019 (evento 67). Ou seja, o autor teve a oportunidade de suscitar a questão da
emissão de novo PPP retificador nos referidos aclaratórios, providência da qual se
desincumbiu, nem mesmo apresentou petição nos autos antes do trânsito em julgado da
sentença/acórdão em 22/11/2019 (evento 75).

Não obstante, a jurisprudência do TRF da 4ª Região possui o entendimento
de que  a apresentação de PPP retificador não autoriza a relativização da coisa julgada:
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. DOCUMENTOS NOVOS. COISA JULGADA.
OCORRÊNCIA. 1. Verificada a existência de identidade de partes, pedido e causa de
pedir, em relação à ação anteriormente ajuizada, resta caracterizada a coisa julgada, a
ensejar a extinção da ação sem resolução de mérito. 2. A mera formulação de
requerimento administrativo posterior não configura mudança na causa de pedir que
possa tornar a demanda atual diversa da anterior, quanto aos fatos já acobertados pela
coisa julgada. 3. A apresentação de novos documentos (PPP e LTCAT retificadores dos
anteriores), relativos ao período de labor cuja especialidade ora se pretende reconhecer,
não autoriza a relativização da coisa julgada, apenas possibilitando, em tese, o
ajuizamento de ação rescisória, desde que presentes os demais pressupostos para o seu
cabimento. (TRF4, AC 5031170-20.2019.4.04.7200, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em
08/10/2021)

Dessa forma, deve ser extinto o feito sem a resolução de mérito também
com relação aos períodos de 01/09/1997 a 09/12/1998 e 02/08/1999 a 31/08/2000, ante a
ocorrência da coisa julgada. 

Consta, na sentença, que o  período de 1/9/1997 a 9/12/1998 corresponde ao
período contributivo de 1 ano, 3 meses e 9 dias, já o período de 2/8/1999 a 31/8/2000
corresponde ao período contributivo de 1 ano  e 29 dias (no total, os 2 períodos
correspondem a 2 anos, 4 meses e 8 dias de tempo contributivo especial). 

Considerando que o cálculo da sentença consigna o somatório de 26 anos e
3 meses de contribuição ao RGPS, subtraindo-se o tempo de 2 anos, 4 meses e 8 dias,
pode-se afirmar que o autor não alcançou a carência de 25 anos na DER. E, por
consequência, deve ser revogada a tutela de urgência concedida na sentença que
determinou a implantação da aposentadoria especial com DIB em 16/12/2019 (DER),
constando o documento de evento 38 que a medida liminar foi cumprida desde 2/2022. 

Na inicial desta ação, o autor pugnou tão-somente pela concessão de
aposentadoria especial, não havendo pedido subsidiário para concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, seja na modalidade proporcional ou integral:

(...) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, como resguardo do meridiano
direito a fim de CONCEDER AO AUTOR O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL, até o julgamento do mérito, por ter o beneficio ora requerido natureza
jurídica de verba alimentar; (...)

. Assim, como não se trata de melhor benefício, não cabe a apreciação de
ofício, devendo a parte autora formalizar novo requerimento ao INSS para, se for o caso,
receber outra espécie de aposentadoria. 

No que tange ao pagamento de parcelas do benefício concedido na sentença,
por força de tutela provisória de urgência ora revogada, cumpre registrar que, em
11/5/2022, foi julgado, pelo STJ, o Tema 692, quando foi firmada a seguinte tese: "A
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reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode
ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da
importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer a existência de coisa julgada com relação ao processo n. 5001031-
74.2018.4.02.5002 e julgar extinto o feito sem a resolução de mérito (com relação a todos
os períodos consignados na inicial), com a revogação da tutela provisória de urgência que
determinou a implantação da aposentadoria especial e a aplicação do entendimento do
STJ no julgamento do Tema 692 em 11/5/2022. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas
Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001686739v50 e do código CRC c8a67e25. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:24 

5001532-57.2020.4.02.5002 500001686739 .V50 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 428



24/06/2022 13:59 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 239/1121

RECURSO CÍVEL Nº 5006143-53.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO VERLI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "i) ACOLHO O PEDIDO,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer, como tempo de exercício de
atividade especial, o período de 29/04/1995 a 26/10/2018; ii) ACOLHO o pedido, com
fulcro no art. 487, I, do CPC, para conceder a aposentadoria especial a João Verli, com
o tempo de serviço em condições especiais de 28 anos e 10 dias, com DIB
em 26/10/2018 e RMI a ser calculada administrativamente. DEFIRO A TUTELA DE
URGÊNCIA para determinar que o INSS implante o benefício ora deferido em 30 dias
úteis, contados da intimação da presente sentença; e (iii) pagar à parte autora as
parcelas atrasadas desde a DIB, até a efetiva implantação do benefício. As mensalidades
devem ser corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescidas de juros a
partir da citação, na forma do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal".

Em suas razões recursais (evento 24), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO- 01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO 01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO 01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
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intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

Contrarrazões de evento 29.

 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
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deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
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jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
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mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:
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"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
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especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 9/04/1995
a 26/10/2018, sob os seguintes fundamentos:

(...) O autor alega que, nos períodos em epígrafe, trabalhou sob condições especiais, por
exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores ao limite legal.

Quanto à intensidade do agente nocivo ruído, prevalece a decisão do STJ, proferida no
AgRg no REsp nº 1.399.426/RS, que sob o princípio tempus regit actum, definiu: “É
considerada especial a atividade exercida com exposição a ruídos superior a 80 decibéis
até a edição do Decreto b. 2.172/97 (sic), sendo considerado prejudicial, após essa data,
o nível de ruído superior a 90 decibéis. A partir da entrada em vigor do Decreto n. 4.882,
em 18.11.2003, o limite de tolerância de ruído ao agente físico foi reduzido a 85
decibéis.”

A referência à metodologia para a aferição dos níveis de exposição ocupacional ao ruído
somente é exigível a partir de 19/11/2003, conforme tese firmada pela TNU, ao julgar os
embargos de declaração no PEDILEF nº 0505614-83.2017.4.05.8300/PE (Tema 174):

a) “A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma”; (b) “Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma”.

Além disso, como antes destacado, sempre foi exigida a efetiva comprovação da
exposição ao ruído mediante laudo técnico. E o entendimento jurisprudencial é claro no
sentido de que o EPI não elimina sua nocividade.

Passo à análise das provas.

De 29/04/1995 a 26/10/2018.
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O autor apresentou administrativamente PPP emitido pela empresa COMPLEXO
AGROINDUSTRIAL PINDOBAS LTDA, em 26/10/2018, do qual se extrai que exerceu as
funções de tratorista, exposto a ruído de 95 dB, de forma habitual e permanente não
ocasional nem intermitente (Evento 18, p. 27). No mesmo contexto, além de constar nível
de ruído acima do limite de tolerância, verifica-se no LTCAT que serviu de base para o
PPP, que há informação sobre a técnica de medição utilizada, que está de acordo com a
técnica NHO-Fundacentro, circunstâncias que admitem o reconhecimento do intervalo
como tempo especial.

Assim, reconheço a especialidade do período de 29/04/1995 a 26/10/2018. (...)

Ou seja, o PPP dos período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica prevista na NHO-1 da FUNDACENTRO, o que,
segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a
metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata de medição
pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e
permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que essas
atividades eram desenvolvidas.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001644233v5 e do código CRC 6688e0d3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007372-51.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADELSON LEONCIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "a) reconhecer tempo de serviço especial nos
períodos de 19/11/2003 a 30/09/2009, 03/05/2010 a 04/11/2015, 02/05/2016 a
30/11/2016, 01/12/2016 a 30/01/2017 e de 01/12/2017 a 30/04/2019, convertendo-o em
comum; b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/195.074.599-3 desde o requerimento administrativo, em 30/04/2019".

Em suas razões recursais (evento 23), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) os PPPs não apresentam a medida do ruído obtida, conforme exige a legislação,
durante a jornada de trabalho, não se fornecendo histograma ou memória de cálculo das
medições realizadas em toda a jornada de trabalho, efetuando, erroneamente, medição
única de nível de pressão sonora, não comprovando a exigência legal de permanência, (ii)
no tocante à metodologia de medição do ruído, a alteração quanto ao NEN (Nível de
Exposição Normalizado) foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde 2003 (período a
partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (iii) o
NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado aparelho, sendo
que até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (iv)
a ausência da técnica utilizada para a medição de ruído impede que seja conferido se a
medição do ruído é adequada para enquadramento da atividade como especial, (v)
no caso concreto, restou incontroverso qu e não foi informado o NEN, mas a lei
previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido
para uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o
limite máximo permitido, (vi) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição
de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária, (vii) há, na verdade,
impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a apresentação dos
elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85dB(A), e (viii) a
simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente
para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN.

Contrarrazões de evento 26.

VOTO
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Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

5007372-51.2020.4.02.5001 500001660572 .V4 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 430



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 250/1121

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
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da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
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estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.
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Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
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agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença julgou procedente a pretensão inicial para "a) reconhecer tempo
de serviço especial nos períodos de 19/11/2003 a 30/09/2009, 03/05/2010 a 04/11/2015,
02/05/2016 a 30/11/2016, 01/12/2016 a 30/01/2017 e de 01/12/2017 a 30/04/2019,
convertendo-o em comum; b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de
contribuição NB 42/195.074.599-3 desde o requerimento administrativo, em
30/04/2019".

Com relação ao período de 19/11/2003 a 30/09/2009, o autor apresentou
PPP expedido por Gil Madeiras Ltda., demonstrando a exposição de ruído em
intensidade de 87,3 dB (acima do limite legal), sendo a apuração do agente pela técnica
de medida pontual (evento 5, PROCADM2). Apresentou também o laudo técnico que deu
base à confecção do PPP (evento 12, LAUDO11) indicando a utilização da NR-15
(Portaria n. 3.214/1978, Anexo n. 1).

Com relação ao período de 03/05/2010 a 04/11/2015, ele apresentou PPP
expedido por Ricardo Alexandre Moschen, demonstrando a exposição de ruído em
intensidade de 89,3, 95,8, 97,9 e 97,5 dB (acima do limite permitido em lei), sendo a
apuração do agente pela técnica da dosimetria (evento 5, PROCADM1). Apresentou
também o laudo técnico que deu base à confecção do PPP  (evento 12, LAUDO12).

Com relação ao período de 02/05/2016 a 30/11/2016, ele apresentou PPP
expedido por MB Móveis Ltda., demonstrando a exposição de ruído em intensidade de
85,1 e 85,2 dB, sendo a apuração do agente pela técnica da dosimetria (evento 5,
PROCADM1). Apresentou também o laudo técnico que deu base à confecção do PPP 
(evento 12, LAUDO8).

Com relação ao período de 01/12/2016 a 30/01/2017, apresentou PPP
expedido por Clovis Antonio Thomas, demonstrando a exposição de ruído em
intensidade de 95,9 dB, sendo a apuração do agente pela técnica da dosimetria (|evento 5,
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PROCADM1). Apresentou também o laudo técnico que deu base à confecção do PPP 
(evento 12, LAUDO2).

Com relação ao período de 01/12/2017 a 30/04/2019, apresentou PPP
expedido por Clovis Antonio Thomas, demonstrando a exposição de ruído em
intensidade de 95,9 dB, sendo a apuração do agente pela técnica da dosimetria (evento 5,
PROCADM1).Apresentou também o laudo técnico que deu base à confecção do PPP 
(evento 12, LAUDO2).

Como se observa, o autor, além de apresentar os PPPs emitidos pela
empregadora, trouxe, aos autos, os laudos técnicos (perícia no local de trabalho) que
serviram de suporte para a confecção daqueles formulários em questão. O INSS, por sua
vez, em sua peça recursal padronizada, alega genericamente que os PPPs não indicariam
a metodologia prevista na legislação para a apuração do agente ruído, sem impugnar
especificamente os laudos técnicos que serviram de base para a emissão dos formulários
pelas empregadoras. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001660572v4 e do código CRC 23e35823. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002251-27.2020.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "condeno o Réu
a AVERBAR em nome MARCOS DE OLIVEIRA SILVA, como tempo especial, os períodos
de 20/07/1995 a 30/09/1995, 01/10/1995 a 10/12/1996, 14/10/1997 a
31/12/1997, 30/03/1998 a 15/04/1998, 05/04/2004 a 28/09/2004, 01/06/2005 a
31/12/2005, 09/05/2008 a 15/01/2009, 02/02/2009 a 31/07/2009, 01/08/2009 a
07/02/2012 e 01/07/2015 a 05/08/2015".

Em suas razões recursais (evento 45), o INSS alega, em síntese, que (i) as
atividades de mecânico e de ajudante de mecânico não estão previstas como especiais por
categoria profissional pelos decretos previdenciários (Decreto nº 53.831/1964 e Decreto
nº 83.080/1979), ou seja, não é possível se fazer uma presunção de exposição aos agentes
nocivos pela simples comprovação do exercício da atividade de mecânico/ajudante de
mecânico; (ii) a mera anotação em CTPS não permite o enquadramento pretendido; (iii)
para o enquadramento das atividades de mecânico como especial é necessária a análise
caso a caso, notadamente verificando se concretamente ocorre a exposição a agentes
agressivos à saúde; (iv)  não é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o
período a partir de 19/11/2003, pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou
na NHO-01 da Fundacentro; (v) também não é cabível o enquadramento do período a
partir de 19/11/2003 com base na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI
eficaz, nem com base na exposição à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de
agente nocivo causador da poeira a que o autor esteve exposto; (vi) a partir de
18/11/2003, não bastava que o trabalhador desempenhasse suas tarefas em ambiente com
pressão sonora superior a 85 dB(A), passando a ser necessária a comprovação da
exposição aos chamados Níveis de Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em
conformidade com o que preconiza a metodologia de medição da NHO-01 da
Fundacentro; (vii) uma das mais profundas alterações introduzidas pela NHO-01 foi o
abandono dos decibelímetros, aparelhos desenvolvidos para medir o ruído existente em
determinado ambiente, seja ele aberto ou fechado, em um dado momento isolado;(viii)
em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da Fundacentro tornou obrigatório o emprego
dos medidores integradores de uso pessoal, também conhecidos como dosímetros de
ruído; (ix) os dosímetros de ruído em nada se parecem com os decibelímetros, pois se
prestam à medição da dosagem de ruído que um trabalhador recebe durante sua carga
horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o dosímetro de ruído registra a pressão
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sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de sua jornada de trabalho; (x) por essa
razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem ter a capacidade de registrar as
variações da pressão sonora ao longo de um dado intervalo de tempo – a jornada de
trabalho; e (xi) o exame dos PPPs apresentados pelo autor deixa evidente que eles não
apresentam informações confiáveis, isso porque, além de eles terem sido elaborados
muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção, os PPPs fazem alusão a uma
técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de 2003.

Contrarrazões de evento 50.

VOTO

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 20/07/1995 a
30/09/1995, 01/10/1995 a 10/12/1996, 14/10/1997 a 31/12/1997, 30/03/1998 a
15/04/1998, 05/04/2004 a 28/09/2004, 01/06/2005 a 31/12/2005, 09/05/2008 a
15/01/2009, 02/02/2009 a 31/07/2009, 01/08/2009 a 07/02/2012 e 01/07/2015 a
05/08/2015, em razão de exposição ao agente ruído, em intensidade acima do limite de
tolerância, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a
Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na
fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição a
agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física apenas nos seguintes períodos:

Período Função / Exposição Folha no processo
20/07/1995 a 30/09/1995 Ruído 89, 4 dB(A).  evento 1, DOC19 e evento 1, DOC20.
01/10/1995 a 10/12/1996 Ruído 89, 4 dB(A). evento 9, DOC7.
14/10/1997 a 31/12/1997 Poeira mineral. evento 9, DOC7.
30/03/1998 a 15/04/1998 Ruído 90 dB(A) e Poeira mineral. evento 9, DOC6.
05/04/2004 a 28/09/2004 Ruído 88,3 dB(A). evento 1, DOC14.
01/06/2005 a 31/12/2005 Ruído 107,3 dB(A). evento 9, DOC7.
09/05/2008 a 15/01/2009 Ruído 85,7 dB(A). evento 1, DOC8.
02/02/2009 a 31/07/2009 Ruído 95,6 dB(A). evento 9, DOC5.
01/08/2009 a 07/02/2012 Ruído 95,3 dB(A). evento 9, DOC5.
01/07/2015 a 05/08/2015 Ruído 86,1 dB(A).  evento 1, DOC17.

Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 01/10/2004 a 31/05/2005, 01/01/2006 a
05/06/2006, 01/12/2013 a 18/09/2014, 08/02/2012 a 02/09/2013 e 07/08/2015 a
12/05/2016, haja vista a exposição ao agente ruído abaixo dos limites legais e o uso de
EPI eficaz, nos termos da fundamentação.
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Entendo pelo não enquadramento dos períodos de 15/01/2007 a 08/05/2008 e 16/01/2009
a 01/02/2009, haja vista a ausência de PPP para comprovação de exposição a agentes
insalubres, nos termos da fundamentação.

(...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:
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“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
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da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

No caso, para os períodos de 20/07/1995 a 30/09/1995 e 01/10/1995 a
10/12/1996, o autor apresentou o PPP demonstrando que esteve exposto a ruído em
intensidade de 89,4 dB(A), sendo a forma de apuração do agente por meio de
audiodosimetria individual (evento1/CTPS19). 
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Para o período de  14/10/1997 a 31/12/1997, o autor apresentou o PPP
(acompanhado de laudo técnico) demonstrando que esteve exposto a ruído em
intensidade de 90,0 dB(A), sendo a forma de apuração do agente por meio de NHT-09 da
FUNDACENTRO (evento9/PROCADM6). 

Para o período de 30/03/1998 a 15/04/1998,  o autor apresentou o PPP
(acompanhado de laudo técnico) demonstrando que esteve exposto a ruído em
intensidade de 90,0 dB(A), sendo a forma de apuração do agente por meio de NHT-09 da
FUNDACENTRO (evento9/PROCADM6). 

Para o período de05/04/2004 a 28/09/2004, o autor apresentou o PPP
demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de 88,3 dB(A), sendo a forma
de apuração do agente por meio de dosimetria (evento1/PPP14). 

Para o período de 01/06/2005 a 31/12/2005,  o autor apresentou o PPP
demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de 107,3 dB(A), sendo a forma
de apuração do agente por meio de dosimetria (evento9/PROCADM7). 

Para o período de 09/05/2008 a 15/01/2009,, o autor apresentou o PPP
demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de 85,7 dB(A), sendo a forma
de apuração do agente por meio de dosimetria (evento1/PPP8). 

Para os períodos de 02/02/2009 a 31/07/2009, 01/08/2009 a 07/02/2012, o
autor apresentou o PPP demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de 95,6
e 95,3 dB(A), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria
(evento9/PROCADM5). 

Para o período de 01/07/2015 a 05/08/2015, o autor apresentou o PPP
demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de 86,1 dB(A), sendo a forma
de apuração do agente por meio de dosimetria (evento1/PPP17).

 Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive o nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume
a elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Ou seja, os PPPs dos períodos em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.
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Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001694049v16 e do código CRC 774c8796. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027842-06.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AGOSTINHO PIOVEZAN FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei (7/2/1997
a 5/3/1997 e de 19/11/2003 a 24/7/2019). 

Em suas razões recursais (evento 27), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO-01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO-01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

Contrarrazões de evento 37.
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VOTO

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:
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“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
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da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 7/2/1997 a 5/3/1997 e de 19/11/2003 a 24/7/2019, sob os seguintes fundamentos:
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(...)

O autor pediu o reconhecimento de tempo de serviço especial a partir de 7/2/1997. Para
comprovar condição especial de trabalho, exibiu Perfis Profissiográficos
Previdenciários emitidos pela empresa Calvi Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda.,
compreendendo os períodos de 7/2/1997 a 4/10/2000 e de 1º/11/2000 a 24/7/2019 (evento
1_ANEXO6, fls. 35-38). Os PPPs atestam exposição a ruído em nível médio equivalente a
87,2 dB(A):

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a
legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo
de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a
ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:
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80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99

Nos períodos de 7/2/1997 a 5/3/1997 e de 19/11/2003 a 24/7/2019, o nível médio de
pressão sonora a que ficava exposto o autor extrapolava o limite de tolerância vigente.

A perícia médica federal não reconheceu tempo de serviço especial pelas seguintes razões
(evento 1_ANEXO6, fls. 57-58):

O autor exibiu no curso da demanda o laudo técnico pericial que embasou o
preenchimento do PPP (evento 20_ANEXO2). O LTCAT confirma o nível médio de ruído
equivalente a 87,2 dB(A) correspondente à função de montador/chapeador. O LTCAT,
elaborado em 28/5/2008, atesta que a aferição foi realizada com base na metodologia
estabelecida na NHT 09 da Fundacentro.
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O INSS alegou que "A parte autora junta aos autos laudo técnicos não apresentados em
sede administrativa e que, portanto, não foram analisados pela perícia técnica do INSS. O
INSS impugna desde já os referidos documentos, pois deveriam ter sido apresentados na
via administrativa. (...) Caso o entendimento de V.Exa seja baseado em documento NÃO
apresentado ao INSS, requer sejam fixados os efeitos financeiros de eventual decisão de
procedência na data de citação do INSS no presente feito" (evento 25).

Não é importante se o processo administrativo estava instruído com elementos de prova
suficientes para o reconhecimento do fato constitutivo do direito. O que importa é saber
se, no momento do requerimento administrativo, todos os requisitos do benefício estavam
completados. Em caso positivo, os efeitos financeiros da concessão do benefício devem
retroagir à data de início do benefício, ainda que a comprovação dos requisitos só tenha
sido completada no processo judicial. Aplica-se a Sumula 33 da Turma Nacional de
Uniformização: "Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para
concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento
administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício".

Direito à aposentadoria por tempo de contribuição

A conversão em comum do tempo de serviço especial correspondente aos períodos
de 7/2/1997 a 5/3/1997 e de 19/11/2003 a 24/7/2019, mediante aplicação do fator de
multiplicação 1,4, representa um acréscimo de 6 anos, 3 meses e 19 dias de tempo de
contribuição:

Somados aos 33 anos, 2 meses e 20 dias computados no processo administrativo (evento
1_ANEXO6, fls. 48-49), o autor contabilizava 39 anos, 6 meses e 9 dias de tempo de
contribuição até 7/8/2019, data do requerimento administrativo.

Como já contava com mais de 35 anos de tempo de contribuição, o autor tem direito à
aposentadoria desde o requerimento administrativo.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:
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a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 7/2/1997 a 5/3/1997 e de
19/11/2003 a 24/7/2019, convertendo-o em comum;

b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.630.906-5
com efeitos retroativos a 7/8/2019, data do requerimento administrativo.

(...)

Como se observa, os PPPs dos períodos em questão demonstram que o
autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a
apuração do agente físico se deu por meio da técnica da dosimetria/NHO-01 da
Fundacentro, o que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para
comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata
de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma
habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que
essas atividades eram desenvolvidas.

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive o nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume
a elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001694024v4 e do código CRC 9a455ca7. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002749-38.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAUDELINO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 16), a parte recorrente alega, em síntese,
que "a leitura da tese firmada no TEMA 174 TNU é de clareza meridiana indicando que
a NR-15 ou NH-01 somente servirá como técnica utilizada caso a medição reflita a
jornada integral do segurado, informação esta não constante do PPP ora impugnado. De
modo que, a mera indicação da NR-15 ou NH-01 (ou dosimetria, audio dosimetria ou
expressões congêneres) como técnica utilizada, sem que haja no PPP indicação de que a
aferição foi realizada ao longo de jornada, não respeita a decisão do TEMA 174. De
modo que, a mera indicação da NR-15 ou NH-01 (ou dosimetria, audio dosimetria ou
expressões congêneres) como técnica utilizada sem que haja uma indicação de aferição
do ruído ao longo de toda a jornada, não atende ao quanto determinado no TEMA
174. Resumidamente, em verdade, a indicação da NEN (nível de exposição normalizada)
serviria como prova de que a aferição do ruído se deu ao longo de toda a jornada. De
modo que, a TNU no sentido de tentar aproveitar a mediação eventualmente feita, passou
a aceitar a indicação da  NR-15 ou NH-01  como técnica, desde que a aferição tenha
sido feita ao longo de toda a jornada, o que no final das contas, corresponde a indicação
do NEN (nível de exposição normalizada)".  Afirma que merece ser reformada a sentença
considerando que o PPP somente aponta para dosimetria, NH 01 ou NR-15 sem a
indicação de que a aferição do ruído se deu ao longo de toda a jornada, verifica-se o não
atendimento ao TEMA 174 TNU.  

Contrarrazões de evento 20.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
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atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
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5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
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medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.
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Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
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física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
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do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 01/10/1982 a 29/03/1985, de 01/08/1985 a 03/04/1987, de 19/07/1994 a 30/06/2001,
de 01/07/2001 a 22/08/2005 e de 15/06/2011 a 12/07/2017. 
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Para o período de 15/06/2011 a 12/07/2017, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal e a utilização da dosimetria como forma de apuração do
referido agente físico. Para os períodos de 19/07/1994 a 30/06/2001, de 01/07/2001, o
PPP apresentado também revela a exposição ao agente ruído em patamar acima do limite
tolerância e a utilização de dosimetria como técnica para  a apuração do agente. Já para os
períodos de 01/10/1982 a 29/03/1985 01/08/1985 a 03/04/1987, os PPPs demonstram a
utilização de decibelímetro para a apuração do ruído em intensidade acima do limite de
tolerância. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente
do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de
prestação do serviço. 

Ou seja, os PPPs dos períodos em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria (ou por meio da utilização do
decibelímetro), o que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para
comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata
de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma
habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que
essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001647265v4 e do código CRC e8cc3f67. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011056-81.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELVISMAR CARNEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 41), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) no caso, o julgador entendeu que os formulários PPPs apresentados seriam
suficientes para comprovar a especialidade do período; (ii) todavia, como a análise
técnica da autarquia impugnou ali as informações quanto à técnica de medição do ruído,
era imprescindível a apresentação do LTCAT, o que não foi feito pela parte; (iii) a parte,
inclusive, apresentou, no evento 30, PPP atualizado, contendo informações distintas
daquelas do PPP apresentado na esfera administrativa; (iv) constatada a insuficiência do
PPP ou sua incompletude, a juntada de LTCAT é justificada e não pode ser afastada,
como fez o julgador; e (v)  a menção à NHO-1 da FUNDACENTRO não atende aos
ditames do Tema 174, da TNU, uma vez que os valores não estão expostos em NEN.

Contrarrazões de evento 46.

Acórdão de evento 78 negando provimento ao agravo interno interposto
contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento pelo STJ do
Tema 1.083.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).
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Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é

5011056-81.2020.4.02.5001 500001649138 .V16 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 434



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 293/1121

levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
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de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
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feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
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formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 19/1/1998 a 31/12/1999, 1/3/2005 a 22/12/2005 e 2/1/2006 a 15/12/2017, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

De acordo com tais documentos, no período de 2.1.2006 a 15.12.2017, o autor ficou
exposto a ruído nos níveis de 94, 1 dB(A) e 93,1 dB(A), ou seja, acima do limite de
tolerância previsto na legislação previdenciária, conforme Decreto nº. 4.882/2003, que
passou a prevê o limite de 85 dB(A) para os trabalhos exercidos após 19.11.2003.
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O PPP emitido pela empresa Petróleo Brasileiro S.A contém informação sobre o
responsável técnico pelos registros ambientais e está assinado pelo representante legal da
empresa.  

Ademais, traz informação sobre a técnica utilizada para aferição do ruído conforme
metodologia e procedimentos definidos pela NHO-01 da Fundacentro.

Portanto, é de rigor reconhecer a especialidade do trabalho prestado pela parte autora
no período de 2.1.2006 a 15.12.2017.

Em relação ao labor na Vale do Rio Doce, o PPP atualizado (evento 30, doc. 2) indica
exposição do autor ao agente ruído nos seguintes níveis, por período: a) 91,06 dB(A)
durante o intervalo de 9.1.1998 a 31.12.1999; b) 81,5 dB(A), de 1.1.2000 a 28.2.2005;
e c) 89,29 dB(A), de 1.3.2005 a 22.12.2005. 

O PPP indica a técnica utilizada para aferição do ruído como ‘NR-15 Anexo 1’, bem
como os responsáveis técnicos pelos registros ambientais e assinatura do representante
legal da empresa. 

O ruído só é considerado prejudicial à saúde quando comprovada a exposição do
segurado em nível equivalente de pressão sonora superior a: (i) 80 dB(A), até
05.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64; (ii) 90 dB(A), entre 06.03.1997 e
18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs. 2.172/97 e 3.048/99;e (iii) 85 dB(A), a partir
de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº. 4.882/2003, que alterou o Decreto nº.
3.048/99.

Para as atividades exercidas após 19.11.2003, a TNU, no Tema 174, consolidou o
entendimento de que "para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

A metodologia informada no PPP atualizado está compatível com a tese mencionada. O
documento, a meu ver, apresenta-se devidamente preenchido, contendo todas as
informações necessárias para comprovar a especialidade do labor, nos períodos
de 9.1.1998 a 31.12.1999 e de 1.3.2005 a 22.12.2005, nos quais o ruído ficou acima do
limite de tolerância. Logo, desnecessária, a partir daí, a juntada do respectivo LTCAT. 

(...)

Como se observa, para os períodos de 19/1/1998 a 31/12/1999, 1/3/2005 a
22/12/2005, o autor apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando que
esteve exposto ao agente ruído em intensidade acima do limite de tolerância e que o
agente físico em questão foi apurado por meio da técnica prevista na NR-15 (ANEXO 1).
Para o período de 2/1/2006 a 15/12/2017,  o PPP apresentado também revela a exposição
ao agente ruído em patamar acima do limite tolerância e a utilização da técnica prevista
na NHO-01 da Fundacentro para  a apuração do agente. 
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Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente
do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de
prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento.

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a
TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do
tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de
preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros
ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência
da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos
técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou
posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador
sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao
longo do tempo. "

Desnecessária, portanto, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP, porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. 

No mais, não há óbice ao segurado apresentar novo PPP na esfera judicial
(documento retificador), caso seja concedido à parte contrária o direito ao contraditório,
com acesso e direito de manifestar-se sobre o documento novo, situação verificada no
presente caso. 
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Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001649138v16 e do código CRC 66b80c07. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000572-70.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALTAMIRO FERREIRA CAMPOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 13), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) para o período trabalhado até 03/09/2010 a no campo do PPP relativo à técnica
utilizada para a medição do ruído consta apenas "AUDIOSSÍMETRO"; (ii) não havendo
a informação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho responsável
pela monitoração e pelos registros ambientais o período de trabalho não pode ser
enquadrado como atividade especial; (iii) o  PPP deve ser preenchido como a
identificação dos responsáveis pelo registro ambiental, nos termos da Instrução
Normativa nº 77/2015; e (iv) os PPPs apresentados não informam se o "responsável" é
MÉDICO ou mesmo ENGENHEIRO do trabalho, não havendo menção sequer à qual
conselho de classe pertence, senão vejamos:

Contrarrazões de evento 18.

 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).
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Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
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levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
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de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
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feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
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formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 30/7/1985 a 5/3/1997, 19/11/2003 a 22/2/2005, 17/8/2005 a 6/9/2007 e 3/4/2008 a
30/9/2010, sob os seguintes fundamentos:

(...) Para comprovar condição especial de trabalho nesses períodos, o autor exibiu Perfis
Profissiográficos Previdenciários emitidos pela empresa Dumilho S.A. Indústria e
Comércio, acompanhados dos laudos técnicos periciais que os embasaram (evento
1_PPP16, PPP17 e PPP18). Os documentos atestam exposição a ruído em nível médio
superior a 85 dB(A).
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O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a
legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo
de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a
ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99

No interstício de 6/3/1997 a 18/11/2003, o nível médio de pressão sonora a que ficava
exposto o autor era inferior ao limite de tolerância vigente, então fixado em 90 dB(A).

Em contrapartida, nos períodos de 30/7/1985 a 5/3/1997, 19/11/2003 a 22/2/2005,
17/8/2005 a 6/9/2007 e 3/4/2008 a 30/9/2010, o nível médio de ruído extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

A perícia administrativa recusou o reconhecimento de tempo especial alegando que o
PPP não indica o responsável técnico pelos registros ambientais e que, para o período a
partir de 17/8/2005, não foi utilizada a técnica preconizada na NHO-01 da Fundacentro
(evento 7_PROCADM2, fls. 105-106 e 108).

Ocorre que os PPPs informam, sim, o profissional responsável pelos registros ambientais
(item 16). Além disso, juntamente com os PPPs, o autor exibiu os LTCATs que os
embasaram e esses documentos não foram impugnados pelo réu.

Ficou provada atividade especial nos períodos de 30/7/1985 a 5/3/1997, 19/11/2003 a
22/2/2005, 17/8/2005 a 6/9/2007 e 3/4/2008 a 30/9/2010. (...)

Para os períodos de 30/7/1985 a 5/3/1997 e 19/11/2003 a 22/2/2005, o autor
apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal e a utilização de audissímetro como forma de
apuração do referido agente físico (consta o nome do profissional que realizou os
registros ambientais desde 1995, porém não há indicação da formação do perito e o
respectivo conselho de classe, ocorre que foi juntado o laudo técnico com a indicação do
engenheiro de segurança do trabalho Carlos Alberto Vieira, CREA 2224-D). Para
o período de 17/8/2005 a 6/9/2007, o PPP apresentado revela a exposição ao agente ruído
em patamar acima do limite tolerância e a utilização de audissímetro como técnica para  a
apuração do agente (consta o nome do profissional que realizou os registros ambientais
em 2006/2007, porém não há indicação da formação do perito e o respectivo conselho de
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classe, ocorre que foi juntado o laudo técnico com a indicação do engenheiro de
segurança do trabalho Carlos Alberto Vieira, CREA 2224-D). Para o período de 3/4/2008
a 30/9/2010, o PPP apresentado revela a exposição ao agente ruído em patamar acima do
limite tolerância e a utilização de audissímetro como técnica para  a apuração do agente
(consta o nome do profissional que realizou os registros ambientais desde 2009,
com indicação da sua formação e o respectivo conselho de classe).

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente
do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de
prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001647288v10 e do código CRC dbf21dac.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006091-60.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LENI DIAS DE AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a averbar o tempo de
serviço rural referente ao período de 30/04/63 a 25/07/71", restando improcedente o
pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, (i) que a sentença
rejeitou o pedido de averbação de atividade rural nos períodos de 30/04/1961 a
29/04/1963 e de 26/07/1971 a 01/08/1975; (ii) que é possível o cômputo do labor rural
desempenhado por indivíduo com idade inferior a 12 anos; e (iii) que restou devidamente
demonstrado seu trabalho rural após seu casamento, tendo permanecido na lida
campesina até 01/08/1975.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 45). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de
tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em
atividade não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A
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hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não
tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam
aposentação por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do
art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º
1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida
de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores
rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez
que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria
urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu
para o sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a
aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade
exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito
etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural
anterior à Lei 8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não
verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
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contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
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membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
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condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 30/04/1951, cumpriu o requisito etário
em 30/04/2011, devendo comprovar 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período alegado,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Certidão de nascimento da parte autora em 30/04/1951 constando a
profissão de seu pai, ANTONIO DIAS SOBRINHO, como lavrador (Evento 1,
PROCADM5, fl. 11);

(ii) Certidão de casamento contraído em 04/09/1970 com PEDRO JOSÉ DE
MORIM, ele qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM5, fl. 12);

(iii) Certidão de nascimento do filho NEMIAS DIAS DE AMORIM em
25/07/1971, constando a qualificação de PEDRO JOSÉ DE AMORIM, cônjuge da parte
autora, como lavrador (Evento 1, PROCADM5, fl. 13);

(iv) Certidão de nascimento do filho ADENIR DIAS DE AMORIM em
24/11/1972, constando a qualificação de PEDRO JOSÉ DE AMORIM, cônjuge da parte
autora, como lavrador (Evento 1, PROCADM5, fl. 14); e
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(v) Certidão de nascimento dos irmãos da autora, respectivamente
em 22/03/1960, 05/03/1965 e 02/02/1972, onde o pai da autora, ANTONIO DIAS
SOBRINHO, é qualificado como lavrador (Evento 1, OUT4).

Ainda, em audiência realizada em 10/09/2021, foi colhido o depoimento
pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo
que restou devidamente comprovado o trabalho rural da parte autora, em regime de
economia familiar (segurado especial), no período de 30/04/1961 a 01/08/1975.

A Sentença já reconheceu o tempo rural de 30/04/1963 a 25/07/1971. Desse
modo, a parte autora faz jus à averbação do tempo de trabalho rural (segurado especial)
no período de 30/04/1961 a 29/04/1963 e de 26/07/1971 a 01/08/1975.

A parte autora, em 30/04/1961, contava com 10 anos de idade, cabendo
mencionar que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é possível que se
reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de economia familiar,
antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
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537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da aposentadoria por idade

A parte autora, até a DER em 27/08/2018 (Evento 1, PROCADM5, fl. 27),
conta com as seguintes contribuições previdenciárias:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 TRABALHO RURAL 30/04/1961 29/04/1963 1.00 2 anos, 0

meses e 0 dias
25

2 TRABALHO RURAL 30/04/1963 25/07/1971 1.00 8 anos, 2
meses e 26
dias

99

3 TRABALHO RURAL 26/07/1971 01/08/1975 1.00 4 anos, 0
meses e 6 dias

49

4 CONDOMINIO DO
EDIFICIO DARCY
MONTEIRO

01/11/1988 31/12/1989 1.00 1 anos, 2
meses e 0 dias

14

 TOTAL    15 anos, 5
meses e 2
dias

187
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Como se observa, a recorrente, na data do requerimento administrativo,
conta com mais de 15 anos de tempo de contribuição (mais de 180 meses de carência),
sendo devida a concessão da benesse pleiteada.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar (i) a averbação do tempo de atividade rural, em regime de
economia familiar (segurado especial), no período de 30/04/1961 a 29/04/1963 e
de 26/07/1971 a 01/08/1975 e (ii) a concessão da aposentadoria por idade (híbrida) desde
a DER em 27/08/2018. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato
e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e
Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001672112v9 e do código CRC 5f8584d4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006923-90.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARLETE PASSOS FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 43), alega, em síntese, (i) que a
controvérsia gira em torno da comprovação de sua atividade rural de 28/06/1959 (12
anos) a 31/12/1961 e de 01/01/1963 a 31/12/1985; (ii) que o INSS ratificou o período
rural de 01/01/1962 a 31/12/1962; (iii) que apresentou documentos contemporâneos ao
período que pretende reconhecimento; e (iv) que as testemunhas corroboraram o início de
prova material.

Sem contrarrazões da parte contrária. 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de
tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em
atividade não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A
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hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não
tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam
aposentação por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do
art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º
1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida
de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores
rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez
que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria
urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu
para o sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a
aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade
exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito
etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural
anterior à Lei 8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não
verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
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contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
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membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
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condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
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às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:
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EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
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justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 28/06/1947, cumpriu o requisito etário
em 28/06/2007, devendo comprovar 156 (cento e cinquenta e seis) meses de contribuição.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período alegado
(de 28/06/1959 a 31/12/1985), constam nos autos, dentre outros, os seguintes
documentos:

(i) Certidão de nascimento de seu irmão FRANCISCO CARLOS DE
BACKER PASSOS em 15/02/1962, constando a profissão de FRANCISCO DA SILVA
PASSOS, pai da autora, como lavrador (Evento 1, PROCADM10, fl. 15);

(ii) Certidão de nascimento de seu irmão IRINEU DE BACKER PASSOS
em 05/09/1963, constando a profissão de FRANCISCO DA SILVA PASSOS, pai da
autora, como lavrador (Evento 1, PROCADM10, fl. 16); 

(iii) Ficha de filiação a sindicato rural de AMÉLIA DE BACKER PASSOS,
mãe da parte autora, em 14/08/1973 (Evento 1, PROCADM10, fl. 17);

(iv) Identidade sindical (rural) em nome de MÉLIA DE BACKER PASSOS,
mãe da parte autora, constando matrícula em 14/08/1973 (Evento 1, PROCADM10, fl.
68); e

(v) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM10,
fls. 83/84).

Ainda, foi realizada justificação administrativa em 30/10/2019, onde foram
colhidos os depoimentos das testemunhas (Evento 1, PROCADM10, fls. 51/63).

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo
que restou devidamente comprovado o trabalho da parte autora, em regime de economia
familiar (segurado especial), no período de 28/06/1959 a 31/12/1985.

A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos
apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

A parte autora, em seu recurso, afirmou que "o INSS ratificou o período
rural de 01/01/1962 a 31/12/1962"
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Desse modo, a parte autora faz jus à averbação do tempo de trabalho rural
(segurado especial) no período de 28/06/1959, ocasião que completou 12 anos de idade
até 31/12/1961 e de 01/01/1963 a 31/12/1985.

Da aposentadoria por idade

Conforme o INSS (Evento 1, PROCADM10, fl. 133), a parte autora
contabiliza, até a DER em 14/06/2018, um total de 2 anos, 11 meses e 16 dias de tempo
de contribuição (24 meses de carência). 

Somando-se ao tempo rural ora reconhecido (25 anos, 6 meses e 3 dias) a
recorrente comprova, na DER, 28 anos, 5 meses e 19 dias (343 meses de carência),
fazendo ela jus à concessão da aposentadoria por idade híbrida desde o requerimento
administrativo.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar a concessão da aposentadoria por idade híbrida desde a
DER em 14/06/2018. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei
11.960/2009). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55
da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001664476v10 e do código CRC daa4cf37. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002602-03.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALMIR VELOSO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 66), alega, em síntese, (i) que faz jus ao
deferimento do pedido de benefício previdenciário de aposentadoria por idade na
qualidade de segurado especial, exercendo atividade rural em regime de economia
familiar; (ii) que há nos autos inicio de prova material suficiente para dar curso ao
processo, inclusive com oitiva de testemunhas para complementar as provas materiais;
(iii) que a atividade urbana de membro da família não descaracteriza regime de economia
familiar, desde que a renda advinda da agricultura seja indispensável ao sustento do lar; e
(iv) que o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 70). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
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Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado

5002602-03.2020.4.02.5005 500001677194 .V5 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 438



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 332/1121

individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 10/12/1959, cumpriu o requisito etário
em 10/12/2019, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.
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Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença rejeitou a
pretensão inicial, sob a seguinte fundamentação:

[...]

VALMIR VELOSO DE OLIVEIRA ajuíza ação previdenciária em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria
por idade rural.

 Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Inexistindo questões
processuais a analisar, passo ao exame do mérito.

 O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº
8.213/91. 

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

 Ressalte-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada
com base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91, confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça:

 A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola,
para efeito da obtenção de beneficio previdenciário. Assim, a demonstração do
desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental, a qual, neste
caso em particular, é denominada início de prova material.

 Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14
da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

 A título de início de prova material, a parte autora colacionou aos autos os seguintes
documentos, tais como certidão de casamento, constando a profissão de lavrador (1971);
Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águia Branca; contrato de
parceria celebrado em 2015, dentre outros. 

A par de tal documentação, a princípio, ser suficiente para fins de início de prova
material no sentido de comprovar o efetivo exercício de atividade rural em regime de
economia familiar durante o período de carência necessário, a pretensão autoral esbarra
no requisito carência. Explico.

É que em audiência, ao emendar a inicial para esclarecer do que se tratava o pedido
autoral, o mesmo pontuou que exercera labor rural nos seguintes períodos (10/12/1971 a
28/02/1978; 01/06/1999 a 31/12/2003; 02/08/2010 até hoje), ou seja, nos intervalos dos
períodos alhures, o autor exercera atividades urbanas. No caso, o Autor somente
implementara a idade de 60 anos em 10/12/2019. Como é sabido, a comprovação de
atividade rural, a título de carência, deve ser relativa ao período imediatamente ao
requerimento administrativo ou quando completa a idade, ou seja, a contar desses dois
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marcos, de maneira retroativa, deve-se verificar a existência de quinze anos de labor.
Nesse sentido já se manifestou a TNU (Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR IDADERURAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTEANTERIOR AO
IMPLEMENTO DA IDADE OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. 1. Pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. 2. Sentença de improcedência,
mantida pela Turma Recursal de São Paulo. 3. Incidente de uniformização de
jurisprudência interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, da Lei nº
10.259/2.001.4. Alegação de que a posição da Turma Recursal do Ceará viola
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Menção ao fato da autora ter
implementado o requisito etário após ter deixado de exercer atividade rural, não
obsta, por si só, a concessão da aposentadoria por idade rural requerida, ante a
desnecessidade de preenchimento simultâneo dos requisitos legais. 6. Recurso
admitido pela Presidência da Turma Recursal de São Paulo, eis que há
possibilidade de examinar o Pedido de Uniformização, posto que a divergência
trazida concerne à extensão dada ao conceito de pedido imediatamente anterior.7.
O fato de autora ter deixado o meio rural 25 anos antes de ter implementado o
requisito etário torna impossibilitada a concessão do benefício, vez que não restou
demonstrado o exercício de atividades rurais em regime de economia familiar no
lapso temporal imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou da
aquisição do direito mediante implemento etário em número de meses equivalentes
ao da carência do benefício.8. Não cabe Pedido de Uniformização quando a
jurisprudência desta Turma Nacional se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido – Súmula 13.9. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA RURAL PORIDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO
LABOR RURAL NO PERÍODOIMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO
DA IDADE OU REQUERIMENTOADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEIN. 10.666 PARA APOSENTADORIAS
RURAIS. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIAAPÓS O JULGAMENTO DA
PET. 7476. NÃO CONHECIMENTO DESTE INCIDENTE. 1.A jurisprudência
dominante desta Turma Nacional firmou-se no sentido de que,em se tratando de
aposentadoria rural por idade, além dos requisitos da idade e da “carência”, exige
a lei a comprovação do exercício do labor rural no período imediatamente anterior
ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo (arts. 39, I; 48, § 2º; e
143 da Lei nº 8.213/91), de modo a se preservar a especialidade do regime não-
contributivo dos rurícolas (PEDILEF nº 200670510009431, rel. Juiz Federal
Manoel Rolim Campbell Penna,DJe de 05/05/2010, e PEDILEF nº
200570950016044, rel. Juíza Federal Joana Carolina Lins Pereira, TNU, DJe de
29/05/2009). 2. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet. 7476,
firmou posicionamento de inaplicabilidade do parágrafo primeiro do artigo 3º da
Lei n.º 10.666 às aposentadorias rurais, exigindo a efetiva continuidade do labor
rural até a data do requerimento administrativo ou implemento da idade mínima
como condição para a concessão desse tipo de benefício.3. Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do
acórdão recorrido” (Questão de Ordem nº 13).4. Pedido de Uniformização de
Jurisprudência não conhecido. (PEDILEF 200571950120070,JUIZA FEDERAL
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SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, DOU 14/10/2011.) 10. Não
conhecimento do Incidente de Uniformização. (TNU - PEDILEF:
6303320064036303, Relator: JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 29/02/2012, Data de Publicação: DOU 31/03/2012) –
(Destaquei).

 Muito embora a legislação de regência permita o cômputo da atividade rural (carência),
em período descontínuo (Art. 143 da Lei Federal nº 8.213/91, penso não ser o caso de sua
aplicação na hipótese dos autos.

 A mens legis de tal previsão, a meu ver, foi contemplar situações muito corriqueiras no
meio rural, onde trabalhadores se retiram do campo por curto espaço de tempo (por
exemplo, períodos de entre-safra), exercendo atividades urbanas, mas, logo em seguida,
retornando para o campo. Mas essa não é a situação do autor. 

Como dito, ele ficara pelo menos 07 (sete) anos fora do campo (entre 2003 e 2010),
estando há menos de quinze anos, portanto, novamente no meio rural. Assim, a carência
que deve ser cumprida são de 15 (quinze) anos imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, ainda que tenha o autor exercido atividade rural décadas atrás.

Não se pode, evidentemente, somar períodos rurais intercalados com vínculos urbanos
para fins de carência, não nessa modalidade especial de aposentadoria por idade rural.
Como na hipótese dos autos o Autor não possui esse tempo da maneira acima explicitada,
tornando-se indevida a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural
almejado.

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº
8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade.

[...]

Pois bem.

O autor afirma que exerceu a lida campesina nos seguintes períodos:

de 10/12/1971 a 28/02/1978;

01/06/1999 a 31/12/2003; e

02/08/2010 até a presente data.

Conforme registrado na Sentença, restou demonstrado que, nos intervalos
desses períodos, o recorrente exerceu atividade laborativa de natureza urbana.

Insta registrar que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde
que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
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continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no
campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria
rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra,
deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às
lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida
pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).
Porém, não é essa a hipótese dos autos.

Assim, o alegado tempo de trabalho rural anterior a 2010 não pode ser
aproveitado no cálculo da carência da aposentadoria almejada, devendo a Sentença ser
mantida sem retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001677194v5 e do código CRC 51f0ec47. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003130-15.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RAMI LEITE VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por insuficiência de prova material.

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, (i) que a
comprovação do tempo de serviço na área rural nem sempre é fácil, haja vista os
obstáculos na comprovação documental da atividade rural desempenhada; e (ii) que não
apresentou prova exclusivamente testemunhal.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 45). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de
tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em
atividade não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A
hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não
tem suporte na lei.
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Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam
aposentação por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do
art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º
1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida
de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores
rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez
que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria
urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu
para o sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a
aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade
exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito
etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural
anterior à Lei 8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não
verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.
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Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
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na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 05/03/1958, cumpriu o requisito etário
em 05/03/2018, devendo comprovar 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Para demonstrar o exercício de atividade rural, durante o período alegado
(de 19/09/1975 a 19/09/1985), constam nos autos os seguintes documentos:

(i) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, DECL6);

(ii) Declaração de exercício de atividade rural emitida por sindicato rural em
31/10/2019 (Evento 1, DSINRURAL10); e

(iii) Sentença de homologação do inventário de Jesuína Leite Vieira, datada
de 1990, o termo de retificação de partilha, datado de 1992, e o termo de encerramento do
formal de partilha, datado de 1993, constando que seu pai, Magno Leite Vieira, é lavrador
(Evento 1, ESCRITURA11).

Ainda, foi realizada justificação administrativa em 31/05/2021, ocasião que
foram colhidos os depoimentos das testemunhas.

Pois bem.

Sobre a documentação apresentada, vale destacar que a declaração de
sindicato de trabalhadores rurais, sem a respectiva homologação do INSS e isoladamente
considerada, não se consubstancia em início de prova material, uma vez que constitui
mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do contraditório.

Além disso, a Sentença de homologação do inventário é extemporânea ao
tempo rural que se pretende ver reconhecido e, conforme devidamente fundamentado na
Sentença ora impugnada:

Com efeito, o início de prova material trazido por ela é frágil e inservível para a
configuração do seu direito. Veja-se que para fundamentar sua pretensão a demandante
apresentou tão somente algumas peças do processo judicial referente ao inventário de
Jesuína Leite Vieira, sendo todas datadas de 1990 em diante. Portanto, não existem nos
autos provas robustas de que o seu pai, Magno Leite Vieira, tenha sido lavrador no
período rural alegado por ela.

Não se desconhece que a Medida Provisória 871/2019, posteriormente
convertida na Lei n. 13.846 de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art.
106, ambos da Lei n. 8.213/91, autorizou que a comprovação do labor campesino
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(segurado especial) pode ser realizada por autodeclaração.

Ocorre que a referida autodeclaração deve ser ratificada por documentos
que se constituam em início de prova material de atividade rural, não sendo essa a
hipótese dos autos.

Com isso, concluo, assim como o Juízo de origem, que a parte autora não
supriu a exigência legal de início de prova material (art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo
inadmissível comprovar seu trabalho rurícola unicamente por meio de prova testemunhal,
a teor do Art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ, devendo a Sentença ser
mantida sem retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001672455v6 e do código CRC 4467a146. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005934-84.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WILSON FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese, (i) que
o magistrado de piso feriu a legislação pertinente ao que toca a aposentadoria por idade
híbrida; (ii) que o magistrado sentenciante incorreu num verdadeiro cerceamento de
defesa ao não declarar o tempo de contribuição rural, seja do período de 16/04/1967 a
03/12/2000 ou de 10/05/1976 a 03/12/2000; e (iii) que cumpriu os requisitos que
autorizam a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 38). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de
tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em
atividade não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A
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hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não
tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam
aposentação por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do
art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º
1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida
de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores
rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez
que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria
urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu
para o sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a
aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade
exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito
etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural
anterior à Lei 8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não
verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
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contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
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membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
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condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
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às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:
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EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
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justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 16/04/1955, cumpriu o requisito etário
em 16/04/2020, devendo comprovar 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período alegado
(de 16/04/1967 a 03/12/2000), constam nos autos, dentre outros, os seguintes
documentos:

(i) Certidão de casamento contraído em 28/10/1978. Autor qualificado
como lavrador (Evento 1, OUT5, fl. 1);

(ii) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de
Itapemirim com admissão em 30/09/1999 (Evento 1, OUT5, fls. 2/3);

(iii) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mimoso do Sul
constando pagamento de mensalidades de 1986 a 02/1990 (Evento 1, OUT5, fls. 2/3);

(iv) Título eleitoral emitido em 12/07/1982. Autor qualificado como
lavrador (Evento 1, OUT5, fls. 2/3);

(v) Contrato de parceria agrícola firmado com a proprietária LENI LOPES
RIBEIRO em 05/11/1993 com validade de 02 (dois) anos (Evento 1, OUT5, fls. 10/11);

(vi) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muqui com
admissão em 14/06/1992 (Evento 1, OUT5, fl. 12);

(vii) Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário JOSÉ
ANTONIO BINOTI em 11/09/1995 com vencimento em 11/09/1998 (Evento 1, OUT5,
fls. 13/14);

(viii) Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário ANTONIO
CARREIRA MOTA em 30/09/1984 a 30/09/1989 (Evento 1, OUT5, fls. 16/21);

(ix) Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário JOSÉ
ANTONIO BINOTI em 14/09/1998 com vencimento em 14/09/2001 (Evento 1, OUT5,
fls. 30/31);
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(x) Declaração particular emitida por SEBASTIÃO VALIM FONTOURA
em 04/07/2005 (Evento 1, OUT5, fl. 32);

(xi) Documento de cadastramento do trabalhador no INSS em 26/06/1997,
constando a ocupado de "segurado especial" (Evento 1, OUT5, fls. 38/39); 

(xii) Certificado de dispensa de incorporação. Autor qualificado como
lavrador (Evento 1, OUT5, fls. 5/6); e

(xii) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, OUT9).

Pois bem.

Sobre a documentação apresentada, cabe mencionar que as declarações de
terceiros, a exemplo da assinada por SEBASTIÃO VALIM FONTOURA, não guardam
contemporaneidade com os fatos declarados nos referidos documentos, revelando-se,
portanto, extemporâneas e ineficazes a fim de serem computadas para efeito de início de
prova material. Além disso, as declarações particulares equivalem a meros depoimentos
reduzidos a termo, cuja eficácia probatória é inferior à da prova testemunhal, por terem
sido confeccionadas unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial.

Além disso, o Certificado de dispensa de incorporação também não se
presta como início de prova material, haja vista que as informações a respeito da
profissão do autor foram escritas com lápis (Evento 1, OUT5, fls. 5/6).

Com isso, concluo que o documento mais antigo, válido como prova da
atividade rural do autor, é sua certidão de casamento de 28/10/1978 (Evento 1, OUT5, fl.
1).

A parte autora, em sua Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento
1, OUT9), afirma que exerceu a atividade rural, em regime de economia familiar, de
16/04/1967 a 03/12/2000.

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Desse modo, da análise detida do conjunto probatório coligido aos autos
concluo que restou devidamente demonstrado o trabalho rural do recorrente, em regime
de economia familiar (segurado especial), desde 28/10/1978 (Evento 1, OUT5, fl. 1) até
03/12/2000, fazendo ele jus à sua averbação.

Da aposentadoria por idade
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A parte autora, até a DER em 31/07/2020 (Evento 1, PADM10), conta com
as seguintes contribuições previdenciárias ao RGPS:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 TRABALHO

RURAL
28/10/1978 03/12/2000 1.00 22 anos, 1

meses e 6 dias
267

2 NILDO
ULTRAMAR E CIA
LTDA

04/12/2000 01/01/2001 1.00 0 anos, 0
meses e 28
dias

1

3 MUNICIPIO DE
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM

02/01/2001 30/11/2002 1.00 1 anos, 10
meses e 29
dias

22

 TOTAL    24 anos, 1
meses e 3
dias

290

Conforme se avista na tabela, o recorrente, até a DER, contabilizou 24 anos,
1 mês e 3 dias de tempo de contribuição, totalizando 290 meses de carência, fazendo a
parte autora jus à concessão da aposentadoria por idade híbrida desde a data de entrada do
requerimento administrativo em 31/07/2020.

Por fim, insta registrar que o fato de o autor ter ingressado,
desde 01/10/2003, no serviço público, filiando-se ao regime próprio da previdência
social, não afasta seu direito à benesse pleiteada, haja vista que os requisitos legais foram
devidamente cumpridos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar: (i) a averbação do tempo de atividade rural, em regime de
economia familiar (segurado especial), de 28/10/1978 a 03/12/2000; e (ii) a concessão da
aposentadoria por idade híbrida desde a DER em 31/07/2020. Considerando as decisões
pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905),
incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou
RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos)
conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de
mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a
Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021,
terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021),
sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
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dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55
da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001680506v18 e do código CRC d6f3740b.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006888-33.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FLORENTINO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "averbar nos assentos da parte autora,
o período de trabalho rural, exercido como segurado especial de 07/04/2010 a
07/04/2015; de 25/03/2015 a 30/05/2020 e 04/08/2020 até a DER em 05/10/2020",
restando improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese, (i) que o fato de ter
exercido atividade urbana em alguns períodos pontuais não descaracteriza toda sua vida
de labor rural, sobretudo porque nunca houve uma ruptura definitiva com a vida rural; e
(ii) que faz jus à benesse pleiteada.

Sem contrarrazões da parte contrária. 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
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Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.

5006888-33.2020.4.02.5002 500001676269 .V11 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 441



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 359/1121

Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
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individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 05/10/1960, cumpriu o requisito etário
em 05/10/2020, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.
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Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de
carência, constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, DECL4);

(ii) Carteira de identidade sindical com admissão em 11/07/2011 (Evento 1,
DSINRURAL6, fls. 1/2);

(iii) Certidão de casamento contraído em 10/10/1981. Autor qualificado
como agricultor (Evento 1, PROCADM18, fl. 9);

(iv) Contrato de parceria agrícola firmado pelo autor e sua esposa
GERALDA DE MARTIN SOUZA com o proprietário ELIAS SOARES DE SOUZA em
05/04/2000, com duração de 10 anos, constando reconhecimento de firma contemporâneo
à assinatura (Evento 1, PROCADM18, fls. 10/12);

(v) Contrato de parceria agrícola firmado pelo autor e sua esposa com o
proprietário AUGUSTO GROLLA VIQUE FILHO em 07/04/2010, com término em
07/04/2015, constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura (Evento 1,
PROCADM18, fls. 13/15);

(vi) Contrato de parceria agrícola firmado pelo autor e sua esposa com o
proprietário ODIRLEI MARIN DAROS em 25/03/2015, com término em 25/03/2020,
constando reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura (Evento 1,
PROCADM18, fls. 16/17); e

(vii) Ficha de matrícula escolar da filha GERALDINA SUZANA DE
MARTIN SOUZA em 03/02/1999. Autor e sua esposa qualificados como
agricultores (Evento 1, PROCADM18, fls. 41/42).

Ainda, em audiência realizada em 16/11/2021, foi colhido o depoimento
pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, restou
comprovado que a parte autora trabalhou no meio rural por período superior à carência
legalmente exigida, em regime de economia familiar (segurado especial), sem a
contratação de empregados ou diaristas acima do limite legal, fazendo jus ao benefício
pleiteado.

A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos
apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

A parte autora, durante curtos períodos, desenvolveu atividade de natureza
urbana.
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Insta registrar que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde
que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no
campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria
rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra,
deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às
lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida
pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5),
sendo essa a hipótese dos autos.

Por fim, o fato de o autor ter recebido benefício por incapacidade, também
não afasta sua qualidade de segurado especial, uma vez que ele retornou à lida campesina
após a cessação de sua benesse.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar a concessão da aposentadoria por idade rural (segurado
especial) desde a DER em 05/10/2020. Considerando as decisões pertinentes exaradas
pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores
atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da
data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da
Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68
destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001676269v11 e do código CRC 40d80df6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007265-04.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE PAULO GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, (i) que o fato de ter
exercido atividade urbana em alguns períodos pontuais não descaracteriza toda sua vida
de labor rural; (ii) que estava exercendo atividade rural, em regime de economia familiar,
no momento do requerimento do benefício; e (iv) que faz jus à benesse pleiteada.

Sem contrarrazões da parte contrária. 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).
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Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.
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Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
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atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
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constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 13/12/1959, cumpriu o requisito etário
em 13/12/2019, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.

A Sentença rejeitou a pretensão inicial, sob a seguinte fundamentação:

[...]
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Da instrução probatória acima descrita é possível concluir que, embora conste dos autos
início de prova material, corroborado por prova testemunhal de que a parte autora
trabalhou e exerceu atividade rural, não restou configurado o regime de economia
familiar de subsistência, como segurado especial.

A atividade urbana exercida pela parte autora conferia à unidade familiar, pelo menos
desde 2003, uma condição financeira que não é compatível com a da grande maioria
dos segurados especiais que sobrevive da renda obtida exclusivamente da atividade rural
em economia familiar. Não basta ter uma propriedade rural ou morar em uma zona rural
para ter direito ao benefício de aposentadoria por idade como trabalhador rural. O
específico regime previdenciário conferido pela legislação ao segurado especial parte da
premissa de dedicação profissional à atividade rural.

Deve ser destacado que o segurado especial é aquele que efetivamente trabalha na terra,
de sol a sol, sob as intempéries do tempo, contando com o auxílio apenas de familiares,
caso que a lei tentou proteger e conceder a possibilidade de aposentadoria por idade
independente de contribuição previdenciária. O INSS já reconheceu o trabalho rural de
20/07/2018 a 26/06/2020 e 10/10/2003 a 04/07/2006.

[...]

Pois bem.

Conforme devidamente registrado na Sentença, de acordo com os registros
do CNIS do autor (Evento 9, OUT4, fl. 8), ele exerceu atividade de natureza urbana nos
seguintes períodos:

ORIGEM DO VÍNCULO PERÍODO
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A. DE 11/08/2010 A 30/04/2013
BASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA DE 25/04/2013 A 17/11/2013
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A. DE 13/11/2013 A 01/09/2016

Insta registrar que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde
que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no
campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria
rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra,
deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às
lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".
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A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida
pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).
Porém, não é essa a hipótese dos autos.

Isso porque, de 11/08/2010 a 01/09/2016, o autor se afastou de seu trabalho
no campo por mais de 6 anos.

Assim, o tempo de trabalho rural anterior a 2016 não pode ser aproveitado
no cálculo da carência da aposentadoria almejada, devendo a Sentença ser mantida sem
retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001676934v3 e do código CRC f3bd55df. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001338-51.2020.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IVANY PENHA LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que
acolheu parcialmente a pretensão inicial para "averbar, para fins previdenciários, a
atividade rural exercida pela requerente de 01/05/2009 a 31/05/2021", restando
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 56), alega, em síntese, (i) que o ponto
controvertido no recurso é se exerceu ou não atividade rural no período de 1978 a
2008, na condição de comodatária na propriedade que pertencia à sua genitora, período
este que não foi reconhecido na sentença; (ii) que as testemunhas comprovam que
exerceu a atividade campesina no referido período; e (iii) que apresentou início de prova
material contemporâneo ao período que se pretende ver reconhecido.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 61). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.

5001338-51.2020.4.02.5004 500001672818 .V5 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 443



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 374/1121

Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
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individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 26/07/1963, cumpriu o requisito etário
em 26/07/2018, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.
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Pois bem.

A Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Dispensado o relatório (art. 1º da Lei n. 10.259/2001 combinado com o art. 38 da Lei n.
9.099/1995).

IVANY PENHA LEITE DE OLIVEIRA, com 58 anos, nesta data, postula a condenação do
INSS na obrigação de conceder-lhe, com o pagamento dos atrasados, a aposentadoria
por idade prevista no art. 48, caput e §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91, dirigida
exclusivamente ao trabalhador rural empregado, contribuinte individual, trabalhador
avulso ou segurado especial tratados, respectivamente, na alínea a do inciso I, na
alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11, do mesmo diploma.

Não há prescrição da pretensão de receber nenhuma das prestações porventura devidas
pela autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo foi formalizado dentro do
qüinqüênio que precedeu ao ajuizamento desta ação (Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo
único).

A definição de segurado especial, para fins previdenciários, é trazida, nos dias atuais,
pelo art. 195, § 8º, da Constituição da República de 1988 (CRFB/88) e, no plano
infraconstitucional, pelo art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91.

Enquadram-se nessa categoria o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e
o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuindo para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção, fazendo jus, assim, aos benefícios previdenciários, na
forma da lei (CRFB/88, art. 195, § 8º).

A Lei n. 8.213/91, por sua vez, define o segurado especial como a pessoa física residente
no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou
em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na
condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais e explore, fazendo delas o principal meio
de vida, as atividades agropecuárias, em área de até 4 (quatro) módulos fiscais, ou de
seringueiro ou extrativista vegetal;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou
principal meio de vida;

c) o cônjuge ou companheiro e o filho ou a este equiparado de um dos segurados
anteriormente referidos que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo.
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Dentre os requisitos enumerados anteriormente, destacam-se como pressupostos para o
enquadramento na categoria de segurado especial:

I) residir em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele;

II) não contar com o auxílio de empregados, salvo à razão de, no máximo, 120 (cento e
vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por
tempo equivalente em horas de trabalho, não se computando nesse prazo o período de
afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença (Lei n. 8.213/91, art. 11, §
7º);

III) exercer, individualmente ou em regime de economia familiar (neste último caso, com
participação efetiva nas atividades rurais do núcleo parental), como profissão habitual ou
principal meio de vida, indispensável à própria subsistência ou à da família, a atividade
agropecuária ou de seringueiro ou de extrativismo vegetal, de pescador artesanal ou a
este assemelhado (Lei n. 8.213/91, art. 11, VII e §§ 1º e 6º).

A condição de segurado especial deve estar presente no período imediatamente anterior à
DER ou à data em que alcançada a idade mínima para a aposentadoria por idade rural,
nos termos dos artigos 39, I, e 48, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91.

Corroborando essa conclusão, a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo
de controvérsia n. 642, nestes termos:

O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade
mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu
benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial,
embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma
concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade.

[STJ, REsp n. 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Cambell Marques, julgamento em
09/09/2015, trânsito em julgado em 08/09/2016]

Ademais, a mera propriedade ou posse de imóvel rural não é circunstância apta, por si
só, a atrair a condição de segurado especial.

Também não o é a obtenção de renda pouco expressiva, em contexto no qual a atividade
urbana de outros membros do grupo parental se revela como o meio de subsistência do
grupo familiar.

Nesse sentido:

[...]

09. Com efeito, não obstante os documentos apresentados satisfaçam a exigência
legal de início de prova material (art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91), não basta que o
segurado possua propriedade rural para que seja qualificado como “segurado
especial”. Faz-se necessário que a demandante exerça o trabalho rural em regime
de economia familiar, a fim de manter sua subsistência e de sua família, o que não
restou comprovado. Em exame da questão, tem-se que a aposentadoria por idade
concedida ao segurado especial – a par do recolhimento de contribuição - tem um
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preponderante caráter assistencial, não amparando aqueles trabalhadores que
eventualmente possuem ganhos com a atividade rural apenas para
complementação da renda familiar.

[...]

[Proc. 0031966-63.2017.4.02.5053, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais, Rel. Juíza Federal Eloá Alves Ferreira, julgado em 12/12/2018]

Nessa esteira, também, a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema n.
532, repetitivo de controvérsia, enunciada nos seguintes termos:

O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por
si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a
dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar,
incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ).

[STJ, REsp n. 1.304.479/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em
10/10/2012, trânsito em julgado em 05/03/2013]

Anote-se, ademais, acerca do ônus probatório atribuído à parte autora, que “a prova
exclusivamente testemunhal não basta, para o fim de obtenção de benefício
previdenciário, à comprovação do trabalho rural, devendo ser acompanhada,
necessariamente, de um início razoável de prova material” (REsp n. 1.133.863/RN,
representativo de controvérsia, Rel. Ministro Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em
13/12/2010, DJe 15/04/2011).

Assim, pois, a comprovação do exercício da atividade rural faz-se por prova documental
plena ou, pelo menos, por um “início razoável de prova material” (LBPS, art. 55, § 3º),
desde que corroborado por prova testemunhal.

Nesse cenário, posto figure inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (STJ,
enunciado de súmula n. 149), não é, por outro lado, necessário que a prova documental
cubra todo o período equivalente carência, podendo ser “projetada” para tempo anterior
ou posterior àquele a que se refere, desde que contemporânea à época dos fatos a provar
(TNU, enunciado de súmula n. 34).

Por contemporânea, entende-se a prova formada em qualquer instante, ou seja, no início,
no meio ou no fim do intervalo de tempo de serviço, mas não aquela formada
posteriormente à cessação do interregno cujo reconhecimento é pretendido.

Pois bem.

O INSS negou à autora a aposentadoria por idade rural  por considerar não cumprido o
pressuposto concernente ao exercício da atividade rural, por tempo equivalente à
carência, no período imediatamente anterior à data do implemento da idade mínima ou
àquela em que requerido o benefício.
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Na petição inicial desta ação, a autora sustenta ter direito à aposentadoria por idade
rural porque, de 1979 a 2008, trabalhou em imóvel rural pertencente à mãe, mediante
contrato de comodato por trato verbal; e, a partir de 2008, adquirindo 14,40 hectares
desse imóvel (não tem escritura pública, mas apenas um recibo de compra e venda), ali
continuou trabalhando, cultivando coco, maracujá e laranja.

Em depoimento pessoal, a requerente, na essência, ratificou a alegação de que vem
exercendo a atividade rural há diversos anos; acrescentou que Ronas de Oliveira, o
marido, com quem está casada há 32 anos, trabalha só no sítio; que, às vezes, quando
aparece serviço, ele trabalha para terceiros, na diária.

Como é de notar-se, a autora sustenta que reside na zona rural há várias décadas e,
assim, vem exercendo a atividade rural, com o marido, a fim de prover o sustento próprio
e ao do grupo familiar.

Tais alegações, contudo, não podem ser acolhidas integralmente.

Com efeito, não pode ser acolhida a alegação – deduzida pela autora – de que, desde o
casamento celebrado há 32 anos, vem se mantendo com a atividade exercida juntamente
com o marido, Ronas de Oliveira.

O extrato do CNIS reproduzido abaixo e a carteira profissional juntada no anexo
3 do evento 45 comprovam que, desde julho/1985 até abril/2009, o marido da requerente
exerceu trabalho não-rural, como empregado. Note-se:

E não há, nestes autos, qualquer comprovação de que, nesse largo período em que o
marido exerceu atividade urbana, a requerente auferiu renda de trabalho no campo.
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Ao contrário, os documentos apresentados desde a via administrativa (as declarações do
ITR e os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR) sugerem que a autora passou
a exercer a atividade rural como principal meio de vida só depois de o marido deixar de
exercer atividade urbana (o que ocorreu em abril/2009).

Não por acaso, emitiu-se em 2009 o documento mais antigo a indicar para a autora a
ocupação de lavradora: o prontuário médico encartado nas páginas 53 e seguintes
do anexo 7 do evento 1.

É bem relevante, aliás, a circunstância de a autora ter sido qualificada como "do lar" no
recibo que – reproduzido na página 48, do mesmo anexo – foi emitido em 18/06/2008,
com o propósito específico de formalizar a aquisição, ainda que informal, pela
requerente, do imóvel rural que, então, era dos pais.

Nesse panorama, examinando, conjuntamente, a prova documental e a prova testemunhal
produzida, convenço-me de que a autora só demonstra ter exercido, de fato, a atividade
rural, como meio de sustento próprio e ao do grupo familiar, a partir de maio de 2009, ou
seja, a partir do mês imediatamente seguinte àquele em que o marido deixou de exercer
ocupação urbana.

Resta, então, verificar se o labor campesino exercido pela requerente desde então até a
DER, satisfaz o pressuposto concernente ao exercício da atividade rural pelo tempo
mínimo de 15 anos.

A resposta é negativa.

Isso porque, no cenário comprovado pelas provas dos autos, a atividade rural computável
em favor da autora a partir de maio de 2009 somava, na época em que formalizado o
requerimento de aposentadoria por idade rural (maio de 2019), apenas 10 anos e 1 mês;
e, na data da audiência de instrução e julgamento realizada no curso deste processo,
apenas 12 anos e 1 mês.

Impõe-se, por isso, acolher o pleito de que o INSS seja condenado a averbar a atividade
rural exercida pela requerente de maio de 2009 a maio/2021, e rejeitar o pedido de que a
autarquia previdenciária seja condenada em obrigação de conceder à requerente uma
aposentadoria por idade rural.

Dispositivo

Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o
processo com resolução de mérito:

1. acolho o pedido de que o INSS seja condenado a averbar, para fins previdenciários, a
atividade rural exercida pela requerente de 01/05/2009 a 31/05/2021;

2. rejeito o pedido de condenação do INSS em obrigação de implantar, em favor da
autora, a aposentadoria por idade de trabalhador rural de que tratam os artigos 39,
inciso I, 48, §§ 1º e 2º, e 143, todos da Lei n. 8.213/1991.

[...]
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Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001672818v5 e do código CRC 8300166d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008909-48.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FLORIZETE LUZIA GABLER THOMAZINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a reconhecer os
períodos rurais de 03/06/1985 a 31/12/2009 e de 01/01/2018 (nova inscrição no STR e
notas de insumos) até 30/06/2021 – data da realização da Justificação Administrativa",
restando indeferido o pedido de aposentadoria por idade rural.

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, (i) que o período
entre 2010 a 2020 consta contribuições como contribuinte individual supostamente por
motivos de atividade empresarial no Município de Vila Velha/ES; (ii) que no decorrer do
processo foi realizada justificação administrativa, onde foi comprovado que nunca se
afastou da roça e sempre exerceu sua atividade de forma continua tão unicamente para
sustento da família; (iii) que as testemunhas confirmaram desconhecer que tenha
trabalhado na cidade de Vila Velha, pois afirmaram que ela nunca saiu da roça e nunca
possuiu outra fonte de renda; e (iv) que pediu para ser designada audiência de instrução
para ouvir as testemunhas e esclarecer sobre esse ponto controvertido, requerimento esse
que não foi deferido, havendo cerceamento de defesa.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 28). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
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função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
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atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).
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A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Da descontinuidade do labor rural
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Também é oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade
do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com
atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da
presunção de continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao
trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento
realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao
pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos
períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver,
retornando, logo após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida
pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 21/08/1965, cumpriu o requisito etário
em 21/08/2020, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.

A parte autora, em seu recurso, aduz que houve cerceamento de defesa, uma
vez que seu requerimento de realização de audiência não foi deferido.

Ocorre que foi realizada justificação administrativa, onde foram colhidos os
depoimentos das testemunhas.

Além disso, cabe mencionar que o juiz, como destinatário da prova, decide
acerca de sua suficiência ou da necessidade de realização de novas provas.

No presente caso, considero que os depoimentos constantes na justificação
administrativa, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes
para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de
determinar a realização de quaisquer outras diligências probatórias.
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Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da Sentença, não se
vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo
legal.

Pois bem.

A Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria por Idade rural, desde o
requerimento administrativo.

Como início de prova material juntou documentos: certidão de casamento ocorrido em
1985, qualificando o esposo como lavrador; filiação a Sindicato Rural em
2018; autodeclaração preenchida; e notas fiscais de compra de insumos a partir de 2018.
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Importante ressaltar que, no próprio preenchimento da autodeclaração, a parte autora
admite que tenha se afastado do campo no período de 2010 a 2016.

Consta no processo administrativo que a parte autora no período de 2010 a 2020 exerceu
a função de empresária individual, inclusive, com cadastro como moradora de Vila
Velha/ES.
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Efetuando recolhimento com pendências neste período, o respectivo período poderá ser
contabilizado, caso a parte autora efetue a complementação.

Realizada a Audiência Justificação Administrativa confirmou-se o trabalho rural quanto
à forma e as testemunhas relataram que a empresa em nome da autora era para ajudar a
filha. Contudo, houve a moradia em Vila Velha de 2010 a 2017, houve recolhimento a
menor neste período, o que depõe contra o trabalho rural da parte autora no período de
2010 a 2017, inclusive a sua inscrição no STR foi em 2018.

O CNIS da parte autora assim está representado:
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Decido como segue.

De acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei nº.
8.213/1991 são os seguintes os requisitos para a concessão de Aposentadoria por Idade
aos trabalhadores rurais:

- cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses completos de
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, independentemente de
recolhimento de contribuições previdenciárias (artigos 25, inciso II c/c 142, e 48, §
2°, da Lei nº 8.213/1991);
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- ter o trabalhador rural 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinqüenta
e cinco) anos completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).

Quanto à carência, os trabalhadores rurais devem cumpri-la conforme previsto no artigo
142 da Lei nº 8.213/1991, que considera preenchido tal requisito desde que o trabalhador
comprove exercício da atividade rural em número de meses idênticos ao previsto para
carência do benefício, no caso, 180 meses.

Registra-se que esses 180 meses de atividade rural têm que ser comprovado no período
imediatamente anterior à data da idade mínima ou do requerimento administrativo, em
conformidade com a Súmula n° 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), que assim dispõe: “Para concessão de aposentadoria por
idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve
ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data
do implemento da idade mínima”

Sendo assim, o tempo de serviço rural parcial da autora foi demonstrado mediante a
apresentação de início de prova documental, complementada com os depoimentos
testemunhais em sede de Justificação Administrativa para os períodos de:  03/06/1985 a
31/12/2009 e de 01/01/2018 (nova inscrição no STR e notas de insumos) até 30/06/2021
– data da realização da Justificação Administrativa.

Contudo, no período de 2010 a 2017 houve o desligamento do campo, a meu sentir
houve descontinuidade do trabalho rural, a ponto de conferir à parte autora, caso
continue trabalhando, seja no campo ou na atividade urbana, a aposentadoria na
modalidade híbrida – art. 48 da lei 8.213/91. Mas, para isso precisará completar o
requisito idade – 60 anos; complementar as contribuições de 2010 a 2017 com
pendências; e continuar trabalhando rural ou contribuindo até o momento anterior ao
requerimento administrativo, o que irá melhorar a RMI.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e
extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a
reconhecer os períodos rurais de 03/06/1985 a 31/12/2009 e de 01/01/2018 (nova
inscrição no STR e notas de insumos) até 30/06/2021 – data da realização da
Justificação Administrativa.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001696404v7 e do código CRC cbc96b3a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015722-28.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALDO LUIZ DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para "condenar o réu a averbar o tempo de
serviço rural referente aos períodos de 01/12/1992 a 01/09/2005 e 10/03/2015 a
09/09/2019".

Em suas razões recursais (Evento 26), alega, em síntese, (i) que
a controvérsia gira em torno da comprovação da atividade rural pelo período de
06/05/1971 até a DER, em 09/09/2019, como Segurado Especial; (ii) que a Sentença
admitiu a existência de inícios de provas materiais, mas só reconheceu os períodos rurais
de 01/12/1992 a 01/09/2005 e 10/03/2015 a 09/09/2019; (iii) que há de ser reconhecido o
período rural de 02/09/2005 a 09/03/2015; e (iv) que o curto vínculo urbano de
23/01/2009 a 07/08/2009 (menos de 8 meses) não afasta seu direito à aposentadoria por
idade rural.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 31). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
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Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
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individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 06/05/1959, cumpriu o requisito etário
em 06/05/2019, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.
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Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de
carência, constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Ficha médica da Secretaria Municipal de Saúde contendo registros em
1997 e 1998. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, OUT6, fl. 1);

(ii) Contrato de parceria agrícola firmado com o proprietário DARLI
AHNERT em 24/02/2016 com vencimento em 28/02/2021, constando reconhecimento de
firma contemporâneo à assinatura (Evento 1, OUT6, fls. 2/4);

(iii) Identidade sindical (rural) com filiação em 07/03/2016 (Evento 1,
OUT6, fls. 5/6);

(iv) Ficha de atendimento ambulatorial em 02/08/2018. Autor qualificado
como trabalhador rural (Evento 1, OUT6, fls. 8/9);

(v) Declaração particular emitida por DARLI AHNERT em 24/02/2016
(Evento 1, PROCADM8, fl. 14);

(vi) Declaração particular emitida por FLORIANO PAUTZ em 02/09/2019
(Evento 1, PROCADM8, fl. 15); e

(vii) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM8,
fls. 67/70).

Ainda, em audiência realizada em 29/07/2021, foi colhido o depoimento
pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Pois bem.

Conforme se extrai do recurso da parte autora, a controvérsia limita-se ao
seu alegado trabalho rural (segurado especial) no período de 02/09/2005 a 09/03/2015,
uma vez que a Sentença reconheceu seu labor campesino de 01/12/1992 a 01/09/2005 e
de 10/03/2015 a 09/09/2019.

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos destaca-se a
ausência de início de prova material referente ao aduzido trabalho no campo
de 02/09/2005 a 09/03/2015.

Não se desconhece que o início de prova material, para ser considerado
contemporâneo, pode ter sido formado em qualquer momento ao longo do intervalo que
se pretende comprovar, uma vez que a sua eficácia probatória pode ser estendida
prospectivamente ou retroativamente, se conjugado com prova testemunhal convincente e
harmônica.
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Entretanto, no presente caso, o período que se pretende comprovar por
prova exclusivamente testemunhal é muito extenso, não sendo possível supri-lo somente
com esse meio probatório (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ).

Ademais, merece destaque que o recorrente, em sua Autodeclaração do
segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM8, fls. 67/70), descreveu os seguintes
períodos de atividade rural:

PERÍODO CONDIÇÃO
DE 01/09/1979 A 01/09/1987 MEEIRO
DE 01/12/1992 A 30/09/2005 MEEIRO
DE 10/03/2015 A 08/05/2019 MEEIRO

Com isso, restou estreme de dúvidas que o autor se afastou da labor rural
entre 2005 e 2015, o que obsta o reconhecimento da benesse pleiteada.

Isso porque há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde
que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no
campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria
rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra,
deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às
lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida
pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

Desse modo, o tempo rural antes de 2015 não pode ser aproveitado no
cômputo da aposentadoria por idade (rural), devendo a Sentença ser mantida sem
retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
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de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001664787v15 e do código CRC 4093b55b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020935-15.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIETH CUSTODIO DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder a parte autora o benefício de
aposentadoria por idade, na condição de segurada especial, desde o requerimento (DER:
9.12.2019)".

Em suas razões recursais (Evento 65), alega, em síntese, (i) que o genitor da
recorrida  era patrão; (ii) que a autora se casou em 1990, e desde aquele ano o marido
dela sempre trabalhou como motorista empregado até 2012 e, depois disso, passou a
contribuir como motorista, contribuinte individual; (iii) que a parte recorrida não atende a
este requisito, uma vez que realizou pedido administrativo de benefício apenas muitos
anos após o abandono das lides rurais; e (iv) que a partir de 09/12/2021, deverá ser
aplicado, para fins de atualização monetária e compensação da mora, uma única vez, até
o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sem contrarrazões da parte contrária. 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
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Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.
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O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 25/08/1964, cumpriu o requisito etário
em 25/08/2019, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior
ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da
idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.

A Sentença acolheu a pretensão inicial sob a seguinte fundamentação:

[...]

Na ação em tela, postula a parte autora, em face do INSS, benefício de Aposentadoria por
Idade rural, a contar do requerimento administrativo.

Para tanto, sustenta ser filha de proprietários rurais, de modo que desde criança trabalha
no meio rural fazendo dessa atividade seu principal meio de subsistência; no entanto, ao
requerer em âmbito administrativo benefício de Aposentadoria, teve o pedido indeferido
por falta de comprovação de atividade rural durante o período de carência previsto em
lei. 

Apresentada contestação, o INSS traz, em síntese, os seguintes argumentos de defesa: 

"...

Alega a parte autora que trabalhou no meio rural na condição de segurado(a)
especial. 

Contudo, o pai dela era patrão, como se comprovará na instrução processual.
Ademais, ela se casou em 1990, e desde aquele ano o marido dela sempre
trabalhou como motorista empregado até 2012. Depois disso, passou a contribuir
como motorista, contribuinte individual. 
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Durante algum tempo o senhor Nadir trabalhou também como dono de açougue,
pelo menos entre os anos de 1997 e 2000, como se pode ver abaixo:

..."

Relatório dispensado.

Decido. 

O benefício de aposentadoria por idade rural está previsto no artigo 48 da Lei 8.213/91,
que assim, dispõe: 

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do
art. 11.            

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do
art. 11 desta Lei.

..."    

No caso, a parte autora cumpriu com o requisito da idade mínima, já que nasceu
em 25.8.1964. 

Resta, pois, comprovar a carência prevista em lei. 

Carência, de acordo com o previsto no artigo 24 da lei supra, é o número mínimo de
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.

Para o benefício de aposentadoria por idade, necessário alcançar 180 contribuições
mensais (artigo 25, da Lei 8.213/91).    

No entanto, o artigo 39, incido I, estabelece que para os segurados especiais, referidos no
inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, não há necessidade de recolhimento de
contribuição, ficando garantida a concessão de aposentadoria por idade no valor de 1
(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.
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É considerado segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de (inciso
VII, artigo 11, da Lei de Benefícios):   

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:         

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;            

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso
XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o
principal meio de vida;             

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou
principal meio de vida; e                    

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a
este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que,
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.      

Assim, no caso dos segurados especiais a lei prevê que não há necessidade de 
contribuição ao Regime da Previdência Social, bastando comprovar o efetivo exercício de
atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, durante o período de
carência. 

A parte autora, pois, necessita comprovar 180 meses de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício
(DER: 9.12.2019).

Ressalta-se que essa descontinuidade prevista em lei é aquela que não afasta a condição
de segurado especial e que tenha duração curta de tempo, no máximo, três anos,
considerando o que prevê o artigo 15 da Lei 8.213/91 sobre a perda da qualidade de
segurado em relação às demais categorias de segurado. 

Sobre a comprovação do trabalho rural, o § 3º do artigo 55 da citada lei, diz que
a comprovação do tempo de serviço, inclusive mediante justificativa administrativa ou
judicial, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material
contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. 

É dispensável, por sua vez, a apresentação de prova documental de todo o período, desde
que o início de prova material seja consubstanciado por prova testemunhal. Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou, na Súmula 577 (DJe 27/06/2016), que "É
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo
apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório.".

No caso, considero que a parte autora comprovou mediante início de prova material,
corroborado por prova oral colhida mediante Justificação Administrativa (Evento 42) o
seu efetivo trabalho rural e sua condição de segurada especial durante o período de
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carência. 

Há nos autos cadastro ambiental rural em seu nome (Sítio Bela Vista, com área total de
10,37 ha); fichas médicas datadas de 2003 a 2019; declaração de ITR (2012 e 2019);
declaração de posse de área de terra de imóvel rural situado em Afonso Cláudio/ES;
Registro Geral de Imóvel lavrado em 2016; escritura pública de inventário e partilha de
bens, de 2008; e contrato de comodato agrícola firmado em fevereiro de 2001, todos
indicando a sua condição de pequena proprietária rural e/ou sua profissão como
lavradora. 

Apesar do cônjuge (Nadir Camargo de Oliveira), desde o casamento até os dias atuais,
exercer atividades urbanas, conforme registro no CNIS (Evento 54, OUT4) e nos
documentos constar a sua profissão como 'motorista', tal fato não prejudica o
reconhecimento da condição de trabalhadora rural segurada especial da parte autora,
visto que as remunerações informadas não ultrapassam o valor de um salário mínimo
mensal.  

O fato de o cônjuge exercer atividade outra que não a rural não descaracteriza, por si
só, a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o
que dispõe o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91, é segurado especial o produtor, o
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que
exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros
e filhos maiores de 14 anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.

Há nos autos documentos em nome próprio indicando a condição de lavradora da Autora,
de modo a considerar como trabalhadora rural individual, sendo certo também que a
remuneração percebida pelo cônjuge não interfere com os ganhos oriundos da atividade
agrícola.

Portanto, sem respaldo as alegações do INSS. Não há comprovação de que o pai era
patrão também.

A parte autora, diante dos elementos de provas, comprovou o trabalho rural durante o
período de carência, bem como a idade mínima prevista em lei para se aposentar como
segurada especial. 

Preenchidos os requisitos legais, faz jus ao benefício de Aposentadoria por Idade Rural
desde o requerimento administrativo (9.12.2019). 

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação e extingo o
processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a conceder a
parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na condição de segurada
especial, desde o requerimento (DER: 9.12.2019).

[...]

Pois bem.
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Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo,
assim como o Juízo de origem, que restou comprovado que a parte autora trabalhou no
meio rural por período superior à carência legalmente exigida, em regime de economia
familiar (segurado especial), sem a contratação de empregados ou diaristas acima do
limite legal. 

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015),
não sendo essa a hipótese dos autos, pois conforme devidamente fundamentado na
Sentença, "as remunerações informadas não ultrapassam o valor de um salário
mínimo mensal".

Ademais, as testemunhas ouvidas na justificação administrativa realizada
em 28/04/2021 (Evento 42, RESJUSTADMIN3) foram uníssonas em afirmar que a
recorrida permanecia exercendo sua lida campesina, não merecendo acolhimento a tese
aventada pelo INSS em seu recurso.

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual, quanto ao mérito, deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Dos juros de mora e da correção monetária

O acórdão do RE 870.947, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º 810,
transitou em julgado em 03/03/2020. Nele foi fixada a seguinte tese:
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“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-
F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em
geral; b) o INPC para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por
outro lado, contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as
cadernetas de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei
12.703/2012, a partir da citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a
abril/2012: 0,5%; e a partir de maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da
taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça
Federal adequa-se ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE.

O STJ (1ª Seção), no bojo de três recursos especiais afetados ao Tema
905 dos repetitivos,  definiu, em julgamento realizado em 22/2/2018, a seguinte tese a
respeito de condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Ocorre que a Emenda Constitucional n. 113 de 08/12/2021, publicada em
09/12/2021, preconiza em seu Art. 3º:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração
do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma
única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
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Desse modo, considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009).

Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente
de qual era a taxa aplicável até 08/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da
Selic a partir de 09/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar que incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam
ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em
diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os
créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa
aplicável até 08/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
09/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001678126v6 e do código CRC 039b0600. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000996-40.2020.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE CORREA DE ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "implantar, em favor da parte autora,
a aposentadoria por idade rural (Lei n. 8.213/91, art. 48, §§ 1º e 2º) requerida,
previamente, sob NB 175.257.311-8, com Data de Início de Benefício (DIB) fixada em
05/07/2016 (data de entrata do requerimento – DER)".

Em suas razões recursais (Evento 76), alega, em síntese, que para
comprovar que trabalhava na terra de seus pais até firmar o contrato de comodato em
2014, a autora apresentou os documentos de compra ae venda do terreno que comprovam
que a propriedade é bem maior do que os 4 módulos fiscais exigidos por lei

Contrarrazões da parte contrária (Evento 84). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55
(cinquenta e cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período de carência exigido para a
concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e
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Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos
fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
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Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
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individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Da descontinuidade do labor rural

Também é oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade
do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com
atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da
presunção de continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao
trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento
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realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao
pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos
períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver,
retornando, logo após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida
pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

Pois bem.

Conforme se avista no recurso do INSS sua impugnação limita-se ao
tamanho da propriedade rural explorada pela parte autora.

Sobre o tema, assim fundamentou a Sentença:

[...]

Pois bem.

Segundo a conclusão lançada no despacho inserto na página 97 do anexo 3 do evento 13,
o único motivo pelo qual o INSS indeferiu o benefício refere-se à circunstância de o
imóvel rural da requerente ter área superior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais.

Sucede que, no caso específico em exame, de acordo com a prova testemunhal produzida e
os demais elementos de prova constantes deste caderno processual, o imóvel em que a
requerente exerce o labor campesino desde a infância, embora tenha área total de 125
hectares (mais do que 4 módulos fiscais), não é apto à grande produção agropecuária,
porque tem pouca água.

Ademais, o terreno é explorado não só pela autora (que é solteira), como também pela
mãe (viúva há 22 anos) e as irmãs, que desenvolvem, no lugar, a pecuária de subsistência.

Logo, considerando que, a uma, o único motivo a ensejar o indeferimento administrativo
foi o exercício da atividade rural em imóvel superior a 4 (quatro) módulos fiscais e, a
duas, a parte autora cumpre todos os demais requisitos para a fruição do benefício
pretendido (a idade mínima e o exercício da atividade rural, em contexto de mútua
dependência e colaboração  com os demais membros da família, por tempo equivalente à
carência, no período imediatamente anterior à data de entrada do requerimento ou à data
em que alcançada a idade mínima), a exigência feita pelo INSS deve ser afastada.

[...]
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De acordo com a escritura pública do referido imóvel rural (Evento 1,
PROCADM6, fls. 14/21), trata-se de propriedade com área total de 125,0 hectares,
contudo com área aproveitável de 95,0 hectares.

Em consulta ao sítio https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-
reserva-legal-arl/modulo-fiscal, o módulo-fiscal na cidade de Linhares/ES, onde se
localiza o imóvel, equivale a 20 hectares.

Assim, considerando a área aproveitável, tem-se o equivalente a 4,75
módulos-fiscais.

A respeito do tamanho da propriedade rural (nos casos de pequeno produtor
rural), deve-se frisar que a Lei n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da
Lei 8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que
explore atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a
propriedade rural explorada tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não
pode ser qualificado como segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para
regular fatos anteriores ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008.
Em relação ao tempo de serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural
explorada tivesse mais de quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser
qualificado como segurado especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só,
para motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a
Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais: "Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser
superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como
segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de
economia familiar".

Desse modo, concluo, assim como o Juízo de origem, que o fato de a
propriedade em que a parte autora exerceu sua lida campesina possuir mais de 4 módulos-
fiscais, não afasta sua condição de segurada especial do INSS, não merecendo
acolhimento a tese aventada pela parte ré em seu recurso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650309v5 e do código CRC de6dc050. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002439-83.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para
"condenar o Réu a AVERBAR em nome da parte Autora como tempo de contribuição os
períodos de 01/03/1974 a 08/04/1974, 09/04/1974 a 09/05/1974 e 01/06/1974 a
31/12/1974".

Em suas razões recursais (evento 17), o INSS alega, em síntese,  que (i)
o exame do caso concreto revela que a parte autora pretende obrigar a autarquia
previdenciária a considerar vínculo empregatício que não consta do Cadastro Nacional de
Informações Sociais; (ii) o  pedido formulado pela parte autora contraria o disposto no
§2º do art. 19 do Decreto 3.048/1999, que impede que o vínculo que não conste do CNIS
possa ser considerado para fins previdenciários; (iii) a observância do postulado da
razoabilidade impõe ao autor o ônus da prova da existência do vínculo trabalhista, não
sendo factível que a autarquia previdenciária possa comprovar a existência do vínculo
empregatício de cada um de seus segurados, especialmente se considerarmos que o
número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, não incluindo
trabalhadores domésticos, entre maio e julho de 2020, foi estimado em 29,4 milhões; (iv)
o  exame do caso concreto demonstra que a parte autora não apresentou documentos que
permitissem concluir que os vínculos alegados na inicial realmente existiram, assim
sendo, os aludidos vínculos laborativos não podem ser considerados para fins
previdenciários;  (v)  a mera existência de registro de contrato de trabalho na CTPS não é
suficiente para comprovar a existência do vínculo laborativo,  porque as anotações na
Carteira de Trabalho e Previdência Social têm presunção relativa de veracidade, não
podendo ser considerada como prova plena da existência do vínculo laborativo para fins
previdenciários; (vi) todas essas considerações nos permitem inferir que qualquer vínculo
previdenciário alegado pela parte autora que não conste do Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS não poderá ser considerado para fins previdenciários, a não
ser que a relação de trabalho seja comprovada documentalmente; e (vii) o  exame da
sentença recorrida demonstra que o Juízo não levou em conta a necessidade de
observância da regra disposta no art. 29-A da Lei 8.213/1991, assim sendo, a autarquia
previdenciária manifesta seu entendimento no sentido de que a sentença atacada deverá
ser reformada.
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O autor, em suas razões de evento 19, alega, em síntese, que (i) a sentença
traz  a impossibilidade de averbação do período de trabalho na empresa Viação Alvorada,
com admissão em 28/12/1976, porém, ao analisarmos a CTPS, verifica-se que o vínculo
de trabalho em questão é de quase 50 anos atrás; (ii) foi extremamente diligente ao
guardar por meio século todas as suas carteiras de trabalho, visto que sabia que precisaria
das mesmas para sua aposentadoria; (iii)  o vínculo em comento, cujo período
compreende de 28/12/1976 a 10/06/1977, consta anotado em CTPS, porém, na data de
saída, consta tão-somente o carimbo da empresa, sem assinatura “a mão” e, por tal
motivo, o juízo a quo não reconheceu o vínculo de emprego, muito embora o cadastro de
admissão conste do CNIS; (iv) apresentou sua CTPS com a correta anotação,
porém insiste o juízo a quo no entendimento de que a ausência de assinatura “a mão” da
data de saída representa vício intransponível, julgando imprestável a informação de
trabalho ali contida; (v) o art. 29 da CLT traz a possibilidade de anotação por meio
“mecânico” ou eletrônico da CTPS; (vi) muito embora não seja possível visualizar uma
assinatura manual, seja pela ausência, seja por ter se apagado no decorrer de 44 anos, é
nítido o carimbo da empresa sobre a anotação de data de saída; (vii) assim, ao rejeitar
averbação do vínculo em comento por ausência de assinatura manual, o juízo a quo está a
criar exigência não prevista em lei, em grave violação não apenas a legislação
previdenciária, como a trabalhista; (viii) não deve e não pode ser penalizado por
formalidade inexistente na legislação, e/ou por erro de procedimento do qual não deu
causa; (ix) caso existisse má fé de sua parte, poderia à época ter dado qualquer rabisco em
lugar da assinatura, o que seria impossível de constatação de autenticidade, porém ele age
de boa-fé e apresenta seu documento da maneira que o recebeu em 1977; (x) não
obstante, há claramente o carimbo da empresa aposto sobre a anotação de saída, o que
confere maior legitimidade às informações ali contidas do que uma assinatura qualquer
que seria impossível de se conferir a procedência; (xi) é essencial que se parta do
pressuposto da boa-fé e da veracidade das informações anotadas em CTPS, cabendo ao
INSS comprovar fraude; e (xii) deve a sentença ser reformada no ponto em que não
considerou o vínculo de emprego na empresa Viação Alvorada, no período de 28/12/1976
a 10/06/1977, fazendo constar tal período de trabalho e consequentemente concedendo a
aposentadoria por idade urbana.

Contrarrazões do INSS (evento 22).

Contrarrazões do autor (evento 25).

VOTO

Do recurso do INSS

A autarquia insurge-se contra a sentença que determinou a averbação como
tempo de contribuição dos períodos de 01/03/1974 a 08/04/1974, 09/04/1974 a
09/05/1974 e 01/06/1974 a 31/12/1974, cujos fundamentos são os seguintes:
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(...)

Trata-se de ação ajuizada por JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado,
em face da INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a
condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade urbana.

Dispensado o relatório conforme preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei
nº 10.259/01.

Fundamento e decido.

Os requisitos da aposentadoria por idade são a idade mínima de 65 anos para o sexo
masculino e de 60 anos para o sexo feminino (até a EC 103/2019) e quinze anos de
contribuição.

De início, observo que a parte autora não cumpriu a carência necessária até a alteração
promovida pela EC 103/2019. Assim, para a concessão do benefício requerido pela parte
autora deverá ser observado o disposto no art. 18, EC nº 103/2019, que assim dispõe:

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição
Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor
desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente,
os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista
no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta
e dois) anos de idade.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

O autor, nascido em 09/03/1955, completou 65 anos de idade em 2020. Logo, preencheu o
primeiro requisito.

A parte autora nasceu em 09/03/1955 (Evento 1, HABILITAÇÃO4), assim, quando
requereu o benefício (DER: 18/03/2020), já havia cumprido o requisito etário.

No mais, consoante se infere do dispositivo acima, a parte autora deverá cumprir 15 anos
de contribuição. 

Reconhecimento de vínculo sem registro no CNIS

 A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por
outros meios de prova.
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Verifico que os vínculos de emprego dos períodos de 01/03/1974
a 08/04/1974, 09/04/1974 a 09/05/1974 e 01/06/1974 a 31/12/1974 estão anotados
na CTPS (Evento 1, CTPS10).

Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se
acautelar quanto à expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais
documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de
evidenciar tempo de serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas
relativa. A Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal enuncia que “Não é absoluto o
valor probatório das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal
Superior do Trabalho também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na
carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de jure, mas
apenas juris tantum”.

Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em
contrário. Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve
como prova absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é comum o
empregador se omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da
existência do vínculo de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a
fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris
tantum.

É máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade e se omitem em
cumprir a obrigação de emitir RAIS e/ou de recolher as contribuições descontadas da
remuneração do segurado empregado. Nem por isso fica descaracterizado o vínculo de
filiação previdenciária dos respectivos empregados. O segurado não pode ser prejudicado
pelo descumprimento do dever formal a cargo do empregador.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o
documento contém algum defeito formal. Esse entendimento está consolidado na Súmula
nº 75 da Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de
tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego
não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos
formais são rasuras, folhas faltantes, anotações fora de ordem cronológica, identificação
de período de trabalho anterior à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de
férias, contribuições sindicais ou alterações de salário, principalmente se tais ausências
se derem apenas no período controverso.

No presente caso, não e possível constatar nenhum fato que possa comprometer essa
presunção de veracidade.

Sendo assim, reconheço os vínculos de emprego referentes aos períodos de 01/03/1974
a 08/04/1974, 09/04/1974 a 09/05/1974 e 01/06/1974 a 31/12/1974 e consequente
vínculos de filiação previdenciária anotados na CTPS da parte autora.
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Cumpre salientar que em relação ao vínculo junto à empresa Viação Alvarada, não há
nos autos documento apto a comprovar duração do vínculo mencionado, uma vez que na
CTPS não consta assinatura na data de saída. Sendo assim, não há como saber a real
duração do contrato de trabalho. 

Por fim, somando as contribuições constantes no CNIS com o período averbado nesta
sentença, a parte autora atinge a soma de 188 contribuições, entretanto, não completou
os 15 anos de contribuição necessário para a obtenção do benefício, conforme verifica-se
da tabela abaixo:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015, para condenar o Réu a AVERBAR em nome da parte Autora
como tempo de contribuição os períodos de 01/03/1974 a 08/04/1974, 09/04/1974 a
09/05/1974 e 01/06/1974 a 31/12/1974.

 

(...)

Com efeito, a anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de
presunção relativa, não sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições
previdenciárias por parte do empregado, que não pode ser penalizado diante da
inadimplência de uma obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art.
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30, I, a e b, da Lei 8.212/1991, até porque cabe ao INSS a fiscalização de tais exações,
possuindo, de toda forma, meios próprios para obter eventuais parcelas devidas em sede
de ação de cobrança. 

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de
tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego
não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0500540-27.2017.4.05.8307,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 240, em 26/3/2021, fixou  a seguinte
tese: "(i) É extemporânea a anotação de vínculo empregatício em CTPS, realizada
voluntariamente pelo empregador após o término do contrato de trabalho; (ii) Essa
anotação, de sacompanhada de outros elementos materiais de prova a corroborá-la, não
serve como início de prova material para fins previdenciários".

Cumpre registrar também o seguinte julgado da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE
URBANA. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA
DE REGISTRO NO CNIS. 1. As anotações em CTPS presumem-se verdadeiras, salvo
prova de fraude. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o
fato apto a afastar a presunção juris tantum. 2. Ao recusar validade à anotação na CTPS
por falta de confirmação no CNIS, o INSS presume a má-fé do segurado, atribuindo-lhe
suspeita de ter fraudado o documento. A jurisprudência repudia a mera suspeita de
fraude. Além disso, a presunção de boa-fé é princípio geral do direito. 3. Não se pode
exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar
quanto à expectativa de aposentadoria, não tem obrigação de guardar mais documentos
do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de comprovar
tempo de serviço. 4. A ausência de registro no CNIS não perfaz prova cabal da falsidade
da anotação de vínculo de emprego na CTPS. É máxima da experiência que muitas
empresas operam na informalidade, sem respeitar os direitos trabalhistas dos
empregados, os quais nem por isso ficam com o vínculo de filiação previdenciária
descaracterizado. O segurado não pode ser prejudicado pelo descumprimento do dever
formal a cargo do empregador. 5. É notória a deficiência da base de dados consolidada
no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é criação recente, razão pela qual
não congloba eficientemente a integralidade de informações relativas aos vínculos de
filiação previdenciária, sobretudo quanto às relações de emprego muito antigas. A
ausência de informação no CNIS sobre determinado vínculo de emprego não é garantia
de que a respectiva anotação de vínculo de emprego em CTPS é fraudulenta. 6. Existem
situações excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos
intrínsecos ao próprio documento: por exemplo, quando a anotação do vínculo de
emprego contém rasuras ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos
vínculos, ou, ainda, quando há indícios materiais sérios de contrafação. Se o INSS não
apontar objetivamente nenhum defeito que comprometa a fidedignidade da CTPS,
prevalece a sua presunção relativa de veracidade. 7. Uniformizado o entendimento de que
a CTPS em relação à qual não se aponta qualquer defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de
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tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego
não seja confirmada no CNIS. 8. Incidente improvido” (Incidente de Uniformização nº
0026256-69.2006.4.01.3600, rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, j. 16/08/2012)

No caso, verifica-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo,
portanto, válidas as informações ali consignadas. Quanto às datas, são de fácil percepção
os registros dos vínculos empregatícios registrados.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que determina a
averbação dos períodos registrados em CTPS e que não constam no CNIS.

Do recurso da parte autora

O autor, em suas razões, alega que também faz jus à averbação do contrato
de trabalho mantido de 28/12/1976 a 10/06/1977, registrado em sua CTPS. 

Em consulta à CTPS de evento 1 (CTPS10), nota-se que o autor manteve
vínculo empregatício com a empresa Viação Alvorada Ltda. de 28/12/1976 a 10/6/1977.
O espelho do CNIS de evento 8 (PROCADM3), por sua vez, demonstra que houve o
registro da admissão do autor em tal empresa (28/12/1976), sem indicação do termo final.

Considerando os fundamentos já expostos acima  e que não há rasuras na
CTPS apresentada (há, na verdade, parcial desbotamento da tinta em razão do tempo
decorrido, pois o registro foi realizado há quase 50 anos), mostram-se, portanto, válidas
as informações ali consignadas, sendo que, quanto à data, é  de fácil percepção
o registro dos vínculo empregatício em questão.

Dessa forma, faz o autor jus à averbação, como tempo de contribuição, o
contrato de trabalho de 28/12/1976 a 10/06/1977.

A sentença consignou que, em 31/10/2015, o autor teria reunido 14 anos, 10
meses e 4 dias (necessitava de 1 mês e 26 dias para alcançar a carência de 15 anos). O
período ora reconhecido como tempo contributivo equivale a mais de 2 meses, motivo
pelo qual deve ser reconhecido o cumprimento da carência necessária para obtenção da
aposentadoria por idade, fazendo o autor jus ao pagamento desde a DER em 18/3/2020
(evento 1/INDEFERIMENTO12). Registre-se que a carência foi alcançada antes mesmo
da edição da EC n. 103/2019.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao
recurso do autor para reconhecer, como tempo contributivo, o contrato de trabalho
mantido com a empresa Viação Alvorada Ltda., de  28/12/1976 a 10/06/1977, para todos
os fins previdenciários, e determinar a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE
desde a DER em 18/3/2020. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos
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tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores
atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da
data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da
Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei
nº 9.289/1996). Condeno o INSS, recorrente vencido, ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da
prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação
veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001663325v20 e do código CRC 122a835a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:25 

5002439-83.2021.4.02.5006 500001663325 .V20 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 448



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 429/1121

RECURSO CÍVEL Nº 5002444-57.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JANDIRA PEREIRA LOPES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS e pela parte autora,  contra a
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "a) averbar o
tempo de serviço rural da parte autora, no período de 7.8.1968 a 15.7.1977;
e b) conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida, desde o
requerimento (DER: 31.1.2018)."

Em suas razões recursais (Evento 116), o INSS alega, em síntese, (i) que da
análise detida dos autos processuais, percebe-se, com nitidez, que os documentos
juntados pela parte recorrida não apontam a existência de início razoável de prova
material acerca do desempenho de labor rural nos períodos mencionados; (ii) que a TNU,
em 26 de outubro de 2018, por ocasião do julgamento do PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318, Relatora do acórdão Juíza Federal Hickel Gamba, analisado como
representativo de controvérsia (Tema 168), decidiu que não é possível o cômputo de
período rural, remoto e descontínuo, laborado em regime de economia familiar, para fins
de concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida; (iii) que a Lei n.º
11.718/2008 não criou uma nova espécie “mista” ou “hibrida” de aposentadoria, mas tão
somente uma subespécie de aposentadoria por idade rural; (iv) que o § 3º do art. 48 da
Lei 8.213/91 trata especificamente dos trabalhadores rurais, não devendo ser aplicado aos
trabalhadores urbano; (v) que quando o início do exercício efetivo do labor rural ocorre
após a vigência da Lei 8.213/91, não se aplica a regra de transição prevista no art. 142,
devendo-se observar o prazo de carência de 180 meses; e (vi) que eventualmente, caso
mantida em grau recursal a condenação do INSS a pagar parcelas retroativas do benefício
concedido, requer-se a aplicação integral do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/2009, não se negando vigência ao dispositivo com fulcro no que
restou decidido nas ADI's 4.357/DF-QO e 4.425/DF-QO.

Contrarrazões da parte autora (Evento 122).

A parte autora, em seu recurso inominado de Evento 120, aduz (i) que a
Sentença deixou de considerar trechos dos depoimentos das testemunhas que revelam que
seu labor rurícola se iniciou antes mesmos dos 10 anos de idade, devendo ser averbado
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o período de 07/08/1966 a 06/08/1968 como tempo de atividade rural; e (ii) que faz jus
à aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento administrativo
(31/01/2018).

Contrarrazões do INSS (Evento 124). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de
tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em
atividade não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A
hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não
tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam
aposentação por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do
art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º
1.407.613/RS/STJ)
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[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida
de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores
rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez
que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria
urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu
para o sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a
aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade
exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito
etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural
anterior à Lei 8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não
verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige

5002444-57.2020.4.02.5001 500001673779 .V9 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 449



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 432/1121

prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
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a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
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o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.
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Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
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devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
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condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 07/08/1956, cumpriu o requisito etário
em 07/08/2016, devendo comprovar 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

A Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Na ação em tela, a parte autora requer o benefício de Aposentadoria por Idade Híbrida, a
contar do requerimento administrativo formulado em 31.1.2018, de nº 185.557.599-7.
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A parte autora, nascida em 7.8.1956, fundamenta a sua pretensão afirmando ter
desempenhado atividades rurais junto com os pais e irmãos, na condição de meeiros, na
região de Alto Guandu - Afonso Cláudio/ES, durante o período de 7.8.1966 a 15.7.1977.
Porém, ao requerer em âmbito administrativo o benefício de aposentadoria por idade
híbrida, conforme previsão contida no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91, teve o seu
pedido indeferido por falta de carência, visto o INSS não ter considerado o tempo de
serviço rural, na condição de segurada especial.

Relatório dispensado. Decido.

Nos termos do artigo 48, da Lei 8.213/91, a aposentadoria por idade será devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.   

Os seus parágrafos, assim, dispõem:

"§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no
caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na
alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.      

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar
o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de
meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o
período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.                

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher."

Assim, como se nota, a aposentadoria híbrida é um benefício previdenciário devido aos
segurados do RGPS (Regime Geral da Previdência Social), sendo uma espécie de
aposentadoria por idade destinada ao trabalhador rural e urbano, quando completos os
65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, desde que comprovado mínimo de 180
meses de atividade (urbana e rural). 

Ao definir o Tema 1007 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese sobre o assunto: "o tempo de serviço rural, ainda que remoto
e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da
carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º. da Lei
8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou
do requerimento administrativo."
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Na hipótese, o INSS já considerou 5 anos, 11 meses e 3 dias (74 meses) de atividade
urbana da parte autora. A controvérsia, pois, reside na comprovação do tempo de serviço
rural alegado. 

O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de início de prova
material, complementada por prova testemunhal idônea - não sendo esta última admitida
de forma exclusiva, a teor do disposto no art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91, e na Súmula
n.º 149 do STJ.

Por outro lado, não se exige prova plena da atividade rural de todo o período
correspondente à carência - ano a ano -, mas um início razoável de documentação que,
juntamente com a prova oral, leve a uma convicção segura em relação aos fatos que se
pretende comprovar.

No caso, a parte autora apresentou documentação servível como início de prova material,
tais como sua certidão de nascimento qualificando os genitores como lavradores,
certidões de casamento dos irmãos, os qualificando como lavradores; CTPS emitida em
30.1.1976, informando o seu estado civil como solteira; e declaração de atividade rural. 

Tanto no CNIS, quanto na CTPS o primeiro vínculo de emprego urbano registrado teve
início em agosto de 1977. 

Ademais, afere-se pelo INFBEN (Iformações do Benefício) que a mãe da autora é titular
de dois benefícios previdenciários, no ramo de atividade rural, quais sejam:
Aposentadoria por Idade e Pensão por Morte de Trabalhador Rural, com início,
respectivamente, em 1993 e 1977. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que os
documentos em nome de terceiros – como pais, cônjuge, filhos – são hábeis a comprovar
a atividade rural em virtude das próprias condições em que se dá o desempenho do
regime de economia familiar.

Realizada audiência, a primeira testemunha (65 anos de idade) disse conhecer a parte
autora desde a infância, na região de Alto Guandu - Afonso Cláudio/ES; também
conheceu os pais da autora, os quais eram meeiros de Dona Oscarina; pontuou que a
família da Autora trabalhava como colono na propridade e viviam de parte da produção
na lavoura; a depoente também trabalhou na roça junto com a Autora desde os 8 anos de
idade; os três irmãos da Autora casaram na roça; a depoente casou no ano de 1976,
época em que a Autora ainda estava na roça.

A segunda testemunha (64 anos de idade) conheceu a Autora na roça quando ainda era
criança; que a familía da Autora trabalhava na roça, na condição de meeiros de Dona
Oscarina, na região de Alto Guandu, Afonso Cláudio; Afirmou que a Autora começou a
trabalhar na roça junto com os pais e irmãos a partir dos 8 anos de idade, sendo que no
ano de 1976 a Autora ainda estava na roça.

As testemunhas, pois, confirmaram o trabalho rural da parte autora.  

Aqui se aplica a Súmula 577 do STJ pela qual o depoimento convincente tanto é capaz de
retroagir no tempo, bem como pode ter caráter prospectivo diante do robusto início de
prova material no sentido de materializar o trabalho rural no tempo necessário.
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Logo, o conjunto fático-probatório formado nos autos é apto a comprovar o efetivo
exercício da atividade rural da parte autora na condição de segurado especial, no
período de 7.8.1968 a 15.7.1977, ou seja, a partir dos 12 anos de idade (nascida em
7.8.1956) até o momento em que passou a trabalhar no meio urbano. 

A proibição de trabalho ao menor deve ser estabelecida em seu benefício e não em seu
prejuízo, devendo o tempo de atividade rural exercido a partir dos 12 anos, em regime de
economia familiar, ser computado para fins previdenciários.

Em tempos remotos, é de conhecimento geral que as crianças, notadamente no meio
rural, auxiliavam os pais no trabalho na roça, como plantar e capinar, ajudando o
sustento familiar. 

Com efeito, comprovados o preenchimento do requisito etário e o exercício de atividades
laborais urbanas e rurais no período exigido de carência, a parte autora faz jus à
concessão do benefício postulado.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na
ação e extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o
INSS a:

a) averbar o tempo de serviço rural da parte autora, no período de 7.8.1968 a 15.7.1977;
e

b) conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida, desde o
requerimento (DER: 31.1.2018).

Indefiro o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, considerando o tema tratado nos autos. 

Tendo em mente as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores2 (STF, tema
810; STJ, tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do
precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido
adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante)
e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009).Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]

Com efeito, da análise detida dos elementos dos autos, concluo, assim como
o Juízo de origem, que restou devidamente demonstrado o labor campesino da autora, em
regime de economia familiar, de 07/08/1968 a 15/07/1977, podendo ser aproveitado o
referido período no cômputo da carência para aposentadoria por idade híbrida, não
merecendo acolhimento a tese aventada pelo INSS em seu recurso.
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Conforme afirma a parte autora em seu recurso, não há óbice que se
reconheça, para fins previdenciários, o trabalho rural antes dos doze anos de idade.

Ocorre que, no presente caso, o conjunto probatório coligido aos autos não
se reveste da robustez necessária a fim de firmar o convencimento desta TR/ES no
sentido de comprovar que a parte autora exercia a lida campesina em período além
daquele já reconhecido na Sentença.

A parte autora também aduz em sua peça de impugnação "que faz jus
à aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento administrativo
(31/01/2018)".

De fato, assiste razão à autora, pois até a DER em 31/01/2018, ela
contabiliza 182 meses de carência, conforme tabela a seguir:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator  Carência
1 TRABALHO RURAL 07/08/1968 15/07/1977 1.00  108
2 PADARIA E

CONFEITARIA LUAR
LTDA

01/08/1977 08/08/1978 1.00  13

3 PADARIA E AUTO
SERVICO CRUZEIRO
DO SUL LTDA

11/08/1978 17/01/1979 1.00  5

4 IND E COM TELAMAR
LTDA

01/08/1979 31/10/1979 1.00  3

5 Q'PAO INDUSTRIA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA

02/01/1986 30/04/1986 1.00  4

6 PADARIA E
CONFEITARIA
GRAZIELA LTDA

01/09/1987 22/06/1988 1.00  10

7 PADARIA E
CONFEITARIA
GRAZIELA LTDA

02/01/1998 02/07/1998 1.00  7

8 SIMQUALI
ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA

01/05/1999 16/07/1999 1.00  3

9 EMBALI INDUSTRIAS
PLASTICAS LTDA

03/09/1999 12/01/2001 1.00  17

10 RECOLHIMENTO 01/01/2017 30/11/2017 1.00  11
11 RECOLHIMENTO 01/01/2018 31/01/2018 1.00  1
 TOTAL     182

Além disso, a Sentença já condenou o INSS a "conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por idade híbrida, desde o requerimento (DER: 31.1.2018)".
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Como se observa, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos
os elementos dos autos e nem a parte autora, tampouco o INSS apresentaram nenhum
argumento ou elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes
provimento. Condenação da parte autora em custas e em honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de
Processo Civil. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111,
da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5000800-45.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BAILINA DE SOUZA VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 45), alega, em síntese, (i) que exerceu
atividade rural como meeira em regime de economia familiar, no período de 01/01/1976 a
31/12/2011; (ii) que as testemunhas confirmam seu labor campesino; (iii) que embora seu
esposo tenha vínculos empregatícios urbanos a partir de 1979, tal evento não afasta o fato
de que permaneceu cultivando lavoura; e (iv) que os documentos apresentados são
suficientes e contemporâneos ao período que se pretende ver reconhecido.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 48). 

VOTO

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício,
ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU
c/c art. 194, II, da CRFB/1988).

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de
tempo de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas
contemplou o trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em
atividade não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A
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hipótese contrária – trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural
sem contribuição para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não
tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam
aposentação por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da
cidade para o campo e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade),
conforme excertos dos julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do
art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º
1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida
de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores
rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez
que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria
urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu
para o sistema (PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art.
48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a
aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade
exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito
etário ou ao requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural
anterior à Lei 8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não
verificado o recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo
de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
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contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
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membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
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condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 10/02/1960, cumpriu o requisito etário
em 10/02/2020, devendo comprovar 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período alegado, de
01/01/1976 a 31/12/2011, constam nos autos os seguintes documentos:

(i) Certidão de casamento contraído em 31/08/1976 com ATAIDES DA
SILVA VIEIRA, ele qualificado como lavrador (Evento 1, PROCADM8, fl. 9);

(ii) Ficha de matrícula da filha EDIANE DE SOUZA VIEIRA em
27/12/1984, onde consta a profissão de lavrador de ATAIDES DA SILVA VIEIRA,
cônjuge da parte autora (Evento 1, PROCADM8, fls. 10/11);

(iii) Declaração particular emitida por ALICE KELEN FARIA PINHEIRO
em 22/03/2019 (Evento 1, PROCADM8, fl. 13); e

(iv) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 1, PROCADM8,
fls. 19/22).

Ainda, foi realizada justificação administrativa em 08/02/2021, ocasião que
foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Evento 25, PROCADM4, fls. 4/9).

Pois bem.

Sobre a documentação apresentada, cabe mencionar que as declarações de
terceiros, a exemplo da assinada por ALICE KELEN FARIA PINHEIRO, não guardam
contemporaneidade com os fatos declarados nos referidos documentos, revelando-se,
portanto, extemporâneas e ineficazes a fim de serem computadas para efeito de início de
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prova material. Além disso, as declarações particulares equivalem a meros depoimentos
reduzidos a termo, cuja eficácia probatória é inferior à da prova testemunhal, por terem
sido confeccionadas unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial.

Além disso, destaca-se que os demais documentos apresentados foram todos
em nome de ATAIDES DA SILVA VEIRA, cônjuge da parte autora, destacando-se a
ausência de um único documento que a qualifique como lavradora.

De fato, é entendimento pacífico de que os documentos que qualificam o
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge.

Ocorre que conforme se avista nos registros do CNIS de ATAIDES DA
SILVA VEIRA (Evento 1, PROCADM8, fl. 50), marido da recorrente, desde 01/07/1979
ele possui extenso histórico de vínculos de emprego de natureza urbana, o que obsta que
se aproveite a documentação em seu nome como início de prova material do aduzido
labor campesino da parte autora.

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração.

Porém, a referida autodeclaração deve ser ratificada por documentos que se
constituam em início de prova material de atividade rural, não sendo essa a hipótese dos
autos.

Com isso, concluo, assim como o Juízo de origem, que a parte autora não
supriu a exigência legal de início de prova material (art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo
inadmissível comprovar seu trabalho rurícola unicamente por meio de prova testemunhal,
a teor do Art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ, devendo a Sentença ser
mantida sem retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5000306-77.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIENE DE PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

A parte recorrente, alega, dentro outros argumentos, que (i) é portadora de
nefrectomia/nefrolitíase; (ii) o julgamento é incompleto, não leva em consideração todos
os exames e laudos acostados aos autos; (iii) o conjunto probatório colhido durante a
instrução processual demonstra o estado incapacitante; (iv) o laudo pericial emitido é
contraditório e incompleto e o expert não responde aos quesitos de forma clara e
completa; (v) é dever do magistrado valorar todas as provas produzidas nos autos; e (vi)
preenche os requisitos para concessão do benefício previdenciário, devendo a sentença
ser reformada para adequar-se ao caso concreto.

Sem contrarrazões

IDADE 31 anos 
PROFISSÃO Trabalhadora rural (inicial) / auxiliar de limpeza (perícia judicial)
ESCOLARIDADE Ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S) Nefrectomia e nefrolitíase

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por
incapacidade permanente dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/ aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.
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§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico,
devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-
se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho.
Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da
OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
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juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
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8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A parte autora ajuizou esta ação em 08/02/2021 requerendo o
restabelecimento de benefício por incapacidade temporária desde 16/12/2020 (Evento
1/INDEFERIMENTO13) e sua conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 18/02/2019 a 28/01/2021
(evento 14/OUT2).

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes
fundamentos:

(...)
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No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 36,
diagnosticou nefrectomia/nefrolitíase, afirmando o perito que "Não há
incapacidade laborativa por ora. A autora apresenta rim único, com função renal
normal no último exame laboratorial e sem qualquer repercussão clínica que a
impeça de realizar sua atividade laborativa de serviços gerais por ora. A autora
não apresenta incapacidade laborativa por ora".

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de
incapacidade que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-
se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo
jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar
que a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi
realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo
suas conclusões em relação a documentos particulares juntados aos autos pelas
partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo
médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO -
Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na
inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua
análise, tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a
ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a
condição ou não de segurado da parte autora.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por
invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a majoração em
questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar
da assistência permanente de outra pessoa, o que não restou demonstrado nos
autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não
comprovou que a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa
à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado
exposição a situação vexatória, não demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.

(...)
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Com efeito, pela leitura da perícia judicial (evento 36),  elaborada em
29/09/2021, por médico especialista em ortopedia, nota-se que concluiu que a autora,
portadora de nefrectomia e nefrolitíase, não estava incapacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta rim único, com função renal
normal no último exame laboratorial e sem qualquer repercussão clínica que a impeça de
realizar sua atividade laborativa de serviços gerais por ora e, diante dos fatos, não
apresenta incapacidade laborativa para realizar a atividade que executa; (ii) ela tem
histórico de nefrectomia à direita desde 18/02/2019, por cálculo renal e infecção urinária
de repetição; (iii) ela relata dor lombar que a impede de realizar suas atividades
laborativas; (iv) não apresenta idas recentes à emergência para uso de medicação venosa
ou internação hospitalar que sugiram descompensação do quadro de dor, com exames
laboratoriais normais (função renal normal), TC de abdome com rim esquerdo de
dimensões preservadas; (v) ao exame físico, apresentou-se deambulando sem auxílio,
lúcida e orientada, bem vestida e bem cuidada, eutímica, com pensamentos organizados,
teste de  Giordano negativo (para avaliar dor a percussão da loja renal) à esquerda, com
exame clínico normal; (vi)  a doença teve início em 11/10/1990;  (vii) não haveria
evidência de incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício
administrativo e a data da realização da perícia judicial; (viii) o  trabalho não é fator
agravante; e (ix) a autora apresenta rim único, com função renal normal no último exame
laboratorial e sem qualquer repercussão clínica que a impeça de realizar sua atividade
laborativa de serviços gerais por ora.

Os laudos médicos apresentados na inicial são contemporâneos ao período
em que a autora recebeu o benefício por incapacidade e os documentos médicos de
evento 32 são passíveis de análise apenas por profissional da medicina. Todavia, após a
juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou laudo médico (evento 34), subscrito
em 27/09/2021 por urologista do SUS, com o seguinte teor:

"Paciente com histórico de cólica renal bilateral e infecção urinária de
repetição, foi submetida a nefrectomia à direita há cerca de 30 meses (exclusão
renal D), atualmente com queixas de dor lombar esquerda e dor no baixo ventre e
infecção de repetição.

TC: Mostra presença de vários pequenos cálculos no rim esquerdo, e sinais de
nefropatia crônica, com dilatação calicial.

Conclusão: Paciente com prognóstico sombrio à médio prazo, deve manter
acompanhamento com equipe de urologista e nefrologista.

Paciente com capacidade laborativa comprometida." 

Como se observa, a autora realizou procedimento cirúrgico para retirada do
rim (direito) e o laudo supracitado demonstra que recentemente foi acometida de
pequenos cálculos renais no rim remanescente (esquerdo), com sinais de nefropatia
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crônica.

Ou seja, tal elemento de prova é capaz de infirmar o parecer do perito
judicial, motivo pelo qual deve ser concedido o benefício por incapacidade desde a
emissão do laudo médico em 27/9/2021.

Ora, sabe-se que é possível viver com apenas um dos rins, todavia presume-
se que o rim remanescente esteja saudável e com funcionalidades normais, hipótese que
não foi verificada nos autos, haja vista a existência de laudo recente, em que é
possível constatar que sua capacidade laborativa estaria comprometida em razão de
cálculos no rim remanescente e sinais de nefropatia crônica.

O § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata
o § 8° deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a
sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art.
62 desta Lei".

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado
ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1],
convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c)
em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de
pagamento até a realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018.
Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Assim, ante o imperativo legal de fixação de DCB, deve-se limitar a
concessão do benefício em 4 meses a contar da data do laudo emitido em 27/9/2021.
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O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir da implantação do benefício, de
modo que haja tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje,
sem que sofra prejuízo.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar a concessão do benefício por incapacidade
temporária desde 27/9/2021, com a fixação da DCB em 30 dias a partir da implantação do
benefício, nos termos da fundamentação. Considerando as decisões pertinentes exaradas
pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores
atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da
data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da
Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Intime-se
o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e
Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001682678v26 e do código CRC ded4f4a1. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003136-16.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DOMINGOS DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 42), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) o laudo pericial contraria os demais elementos dos autos, não estando o juiz
vinculado ao parecer do perito; e (ii) a sentença não considera as suas condições pessoais,
como a idade, por exemplo. 

Sem contrarrazões.

 IDADE  45 anos
PROFISSÃO  trabalhador rural (autodeclaração na inicial)
ESCOLARIDADE ensino fundamental incompleto (cursou até a antiga 5ª série)
DOENÇA(S) a amputação de falange distal do 2º quirodáctilo esquerdo e histórico de apendicectomia

(conclusão da perícia judicial)

 

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

5003136-16.2021.4.02.5003 500001682561 .V15 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 452



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 462/1121

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.
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§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico,
devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-
se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho.
Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da
OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
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juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
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8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O  autor ajuizou esta ação em 18/08/2021 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 03/12/2020 (evento
1/INDEFERIMENTO11) e sua conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente. Alega que é portador de apendicectomia complicada com peritonite e, por
isso, está total e definitivamente impossibilitado de retornar ao labor habitual de
trabalhador rural. 

Consta, nos autos, que recebeu benefício por acidente de trabalho
de 07/04/2005 a 16/10/2005 e 07/02/2006 a 31/08/2006 e auxílio-doença de 28/06/2020
a 28/09/2020. Consta também nos autos que recebe o benefício de auxílio-acidente desde
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de 07/08/2007 (evento 8/OUT2). Com a inicial, apresentou documentos médicos, todos
contemporâneos ao período em que recebeu o benefício por incapacidade temporária
(2/7/2020, 29/6/2020, 14/9/2020 e 16/9/2020). 

Consta, no laudo subscrito em 29/7/2020, que o autor é portador de
deficiência física de mão esquerda em razão de ter sido vítima de acidente de trabalho,
com amputação traumática de segundo dedo e lesões em 3º e 4º dedos de mão esquerda,
atualmente, com amputação traumática do segundo dedo, rigidez e limitação funcional
total do 3º e 4º dedos de mão esquerda, deformidade da falange distal do 3º dedo e
pseudoartrose do 4º dedo, com sequelas permanentes na mão esquerda. Todavia, em razão
desse acidente e das sequelas decorrentes, ele recebe auxílio-acidente desde 8/2007. Além
disso, a causa de pedir é outra (incapacidade em razão de "apendicectomia complicada
com peritonite".

Nota-se, todavia, que o  laudo subscrito em 16/9/2020 consigna que o autor
é portador de apendicite complicada com peritonite desde 28/6/2020, com dor no local da
cirurgia e dor ao flexionar o tronco, relatando ele que não consegue realizar o labor
(pegar caixa de coco), com necessidade de afastar-se do trabalho por 60 dias até a
avaliação do perito do INSS. Por sua vez, o laudo, subscrito em 4/9/2020, atesta que o
autor foi operado de apendicite em 28/6/2020, com alta hospitalar em 2/7/2020. Por seu
turno, o laudo subscrito em 2/7/2020 atesta que o autor foi internado desde 28/6/2020
para cirurgia complicada de apendicite, necessitando por 60 dias.

Ou seja, o autor esteve incapacitado no período em que se submeteu à
cirurgia e necessitou de repouso/recuperação (justamente no período em que recebeu o
benefício por incapacidade de 28/06/2020 a 28/09/2020). 

O parecer do perito do INSS, subscrito em 28/9/2020, chegou à conclusão
de que o autor, à época, já estava com sinais de recuperação da limitação funcional em
razão da cirurgia (evento 8/OUT3):

(...)

EXAME FÍSICO: PERICIANDO APRESENTA BOM ESTADO GERAL E
NUTRICIONAL, APRESNETA MARCHA E POSTURA FISIOLOGICAS, APRESENTA
FORÇA E TROFISMO MUSCULAR PRESERVADOS E SIMETRICOS NOS 4
MEMBROS, APRESENTA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS
PRESERVADOS E AMPLOS NOS 4 MEMBROS E NA COLUNA VERTEBRAL, NO
MOMENTO NÃO SE OBSERVAM SINAIS FLOGÍSTICOS ARTICULARES NOS 4
MEMBROS. APRESENTA CICATRIZ CIRURGICA DE LAPAROTOMIA MEDIANA SEM
SINAIS DE COMPLICAÇÕES E OU HERNIA. APRSESENTA MANOBRA DE VALSALVA
SEM SINAIS DE ALTERAÇÕES NA PAREDE ABDOMINAL.

CONSIDERAÇÕES: CONSIDERANDO A ATIVIDADE DE TRABALHADOR RURAL
(ESFORÇO MODERADO); CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO MEDICA
APRESENTADA COM DESCRIÇÃO DE CONVALESCENÇA CIRURGICA DE
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APENDICECTOMIA DESDE 28/06/2020; CONSIDERANDO O EXAME FISICO ATUAL
ONDE SE OBSERVAM SINAIS DE RECUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL
PELA RECUPERAÇÃO DA CIRURGIA: É POSSIVEL CONCLUIR QUE EXISTIU
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORARIA, PATOLOGIA NÃO ISENTA DE CARENCIA,
FIXO DID NA HISTORIA CLINICA DOS SINTOMAS DE ABDOMEN AGUDO
22/06/2020 E DII NA DATA DA CIRURGIA 28/06/2020 COM DCB NA DRE.

(...)

Não obstante, a  perícia judicial (evento 26), por sua vez, elaborada em
6/12/2021, por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o(a) autor(a),
embora fosse portador(a) de amputação de falange distal do 2º quirodáctilo esquerdo e
histórico de apendicectomia, não estava incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) ao exame físico, o autor apresentou-se em
bom estado geral, sem atitude antálgica, marcha atípica, com amplitude normal dos
movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos, coluna vertebral, quadril e joelhos,
com membros superiores e inferiores com motricidade e força preservadas, musculatura
eutônica, com cicatriz abdominal mediana, amputação de falange distal do 2º quirodáctilo
esquerdo, sem edema em membros e/ou articulações; (ii) o histórico, os sinais e sintomas,
assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, permitem
diagnosticar que o periciando apresenta amputação de falange distal do 2º quirodáctilo
esquerdo e histórico de apendicectomia, no entanto, baseado no exame médico pericial,
constata-se que atualmente não há incapacidade laborativa devido ao fato de a lesão estar
controlada; e (iii) constata-se a presença de incapacidade total a partir de 03/2005 (data
do acidente de trabalho), de forma contínua, por duração estimada de 03 meses, tempo
este necessário para recuperação do procedimento cirúrgico, e em 06/2020 (data da
apendicectomia), de forma contínua, por duração estimada de 02 meses, tempo este
necessário para recuperação do procedimento cirúrgico.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral no momento do exame pericial, somente em período pretérito (em
6/2020).

Os documentos médicos apresentados, como já exposto, não são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante e infirmar o parecer do perito judicial. Isso
porque apenas sinalizam a restrição funcional em razão do acidente do trabalho em 2005
e o histórico de apendicite em 6/2020.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só,
o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos.
Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.
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Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais,
restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo
oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo
pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO -
Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004).

Destaca-se ainda o Enunciado 67 destas Turmas Recursais:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado
pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC. Em ações
cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20
da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexiste
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a obstar a
participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico
assistente (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em
17/11/2021)

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar
as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente
para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a
parte autora está autorizada a formular novo requerimento administrativo, não havendo
que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
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9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar o restabelecimento de benefício por incapacidade
temporária desde a cessação em xx,  com a fixação da DCB nos termos do § 9° do art. 60
da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste julgado. Considerando as decisões
pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905),
incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou
RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos)
conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de
mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos que envolvam a
Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021,
terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021),
sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55
da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001682561v15 e do código CRC 881553ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010619-74.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WAGNER ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação
oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo
interno ou mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno
destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019),
conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual
forma, descabida a sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do
julgamento posterior, conforme MS 32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e
logicamente, quando a sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez/incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 76), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i)  o quadro de incapacidade total e definitiva restou inequivocamente comprovado
nos autos; (ii) apresentou laudos médicos que atestam que é portador de graves problemas
psíquicos, em especial, esquizofrenia, o que põe em risco sua incolumidade física; (iii) o
laudo médico pericial (evento 49) confirma aos itens 02 e 03 que é portador de
esquizofrenia e sofre com os sintomas psicóticos, expressando, por fim, ao item 06, a
existência de incapacidade laborativa; (iv) o entendimento expressado pelo perito está em
consonância com os especialistas que o acompanham desde 2014, os quais identificaram
as mesmas constatações contidas no laudo judicial; e (v) a patologia é insuscetível de
previsibilidade, ou seja, pode a vir a se manifestar a qualquer momento, vivenciando
períodos de pouca melhora a crises sucessivas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

 IDADE 43 anos.
PROFISSÃO Mecânico (informação do autor).
ESCOLARIDADE Ensino médio incompleto (informação do autor).
DOENÇA(S) Esquizofrenia paranoide (informação do médico perito).
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VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem,
para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de
segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o
terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e
59-63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade
total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e
necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente com a
realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que
total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-doença, que posteriormente será
convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e
permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado
restar com sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a
cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a
cessação do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o
denominado “período de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado
durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 
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Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico,
devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-
se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho.
Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da
OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
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requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".
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O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 27/05/2019 requerendo a concessão de
auxílio-doença desde 19/12/2014 (ou 1/6/2015) e sua conversão em aposentadoria por
invalidez. Consta que recebeu auxílio-doença de 18/12/2014 a 1/6/2015.

Com a inicial, apresentou diversos documentos médicos particulares na
intenção de comprovar o alegado estado incapacitante (Evento 1, LAUDO6).
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A perícia judicial (evento 61), por sua vez, elaborada em 17/06/2021, por
médico especialista em psiquiatria, concluiu que o autor, portador de esquizofrenia
paranoide, estava incapacitado para o trabalho habitual (mecânico).

Destacou o(a) perito(a) que (i) ao exame pericial, encontrava-se com
sintomas psicóticos (pensamento desorganizado, delírio persecutório, alucinações
auditivas); (ii) a pessoa examinada não tem atualmente aptidão para exercer essa
atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais,
pelos trabalhadores da mesma categoria profissional, devido aos sintomas psicóticos; (iii)
a pessoa examinada no momento não consegue ter vontade própria e exprimir essa
vontade, devido aos sintomas psicóticos; (iv) a pessoa examinada corre risco de acidentes
se continuar exercendo a atividade; (v) os sintomas psicóticos limitam o exercício da
atividade habitual; (vi) ele faz uso de antipsicóticos, que não causam efeitos colaterais
incapacitantes; (vii) a incapacidade é temporária;  (viii) a doença diagnosticada não se
manifesta na forma de crises repetitivas e insuscetíveis de previsão a ponto de prejudicar,
antes e depois da perícia, o desempenho de atividade profissional; (ix) não é possível
afirmar com exatidão o início da incapacidade, contudo, pode-se afirmar, baseado em
exame clínico/psiquiátrico (composto por anamnese e exame do estado mental), história
natural dos transtornos mentais baseada em literatura médica, em relatórios médicos
apresentados e documentos encontrados nos autos processuais, que a incapacidade existe
por cerca de seis meses; (x) dentre os métodos terapêuticos, destaca-se o uso adequado da
medicação psicotrópica, ajuste medicamentoso e acompanhamento médico regular; (xi)
é possível estimar o tempo e o eventual tratamento necessário para que a pessoa
examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual
(data de cessação da incapacidade), sendo esse período de 6 meses; e (xii) a pessoa
examinada tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as atividades
diárias ou para ser mantida sob vigilância.

Por meio do despacho de evento 59, o juiz determinou a intimação do perito
para que analisasse os laudos médicos apresentados pelo autor e informasse se ele estava
incapacitado para o trabalho desde a cessação do benefício por incapacidade em
julho/2015.

 Em laudo complementar de evento 61, o perito apresentou o seguinte
parecer:

Conforme respondido nos quesitos do Juízo, não é possível afirmar com exatidão o início
da incapacidade; contudo, pode-se afirmar, conforme história natural dos transtornos
mentais baseada em literatura médica, que uma pessoa portadora de esquizofrenia não
apresentaria sintomas psicóticos desde junho de 2015 até o presente momento, ainda
mais se tratamento de pessoa em tratamento médico e uso de medicação. Com
instauração do tratamento adequado, conforme respondido no quesito 17 dos quesitos do
Juízo, a pessoa portadora de esquizofrenia não apresentará mais sintomas psicóticos em
cerca de 6 meses. Além disso, baseado em exame clínico/psiquiátrico (composto por
anamnese e exame do estado mental), história natural dos transtornos mentais baseada
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em literatura médica, em relatórios médicos apresentados e documentos encontrados nos
autos processuais, a perícia pode afirmar que a incapacidade existe a cerca de seis
meses, aproximadamente. Logo, o autor não estava incapacitado para o trabalho desde
a cessação do benefício, em junho/2015.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez desde 19/12/2014 ou a restabelecer o auxílio-doença desde 1º/6/2015.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/608.989.977-5 no período de  18/12/2014 a
1º/6/2015  (evento 5, OUT1).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou esquizofrenia
paranoide (evento 49, quesito 2). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de mecânico (quesitos 5-6).  Concluiu que há incapacidade temporária
para o trabalho (quesito 13).

O INSS alegou que "Realizada perícia médica judicial em 17/06/2021, o expert do Juízo
atestou incapacidade laboral temporária do autor há cerca de 06 meses, o que remete a
estimativa da DII para 12/2020. Por outro lado, conforme extratos CNIS, após a cessação
do último benefício em 06/2015, a parte autora NÃO voltou a contribuir ao RGPS, vindo
a perder a qualidade de segurado em 15/08/2016. Assim, na DII a parte autora já NÃO
mais possuía a qualidade de segurada, de forma que NÃO faz jus ao benefício pleiteado"
(evento 55, PET1).

Em laudo complementar, o perito respondeu (evento 61):

1. Intime-se o perito para analisar os laudos médicos abaixo e responder se é provável
que o autor estivesse incapacitado para o trabalho desde a cessação do benefício, em
junho/2015. 

R: Conforme respondido nos quesitos do Juízo, não é possível afirmar com exatidão o
início da incapacidade; contudo, pode-se afirmar, conforme história natural dos
transtornos mentais baseada em literatura médica, que uma pessoa portadora de
esquizofrenia não apresentaria sintomas psicóticos desde junho de 2015 até o presente
momento, ainda mais se tratamento de pessoa em tratamento médico e uso de medicação.
Com instauração do tratamento adequado, conforme respondido no quesito 17 dos
quesitos do Juízo, a pessoa portadora de esquizofrenia não apresentará mais sintomas
psicóticos em cerca de 6 meses. Além disso, baseado em exame clínico/psiquiátrico
(composto por anamnese e exame do estado mental), história natural dos transtornos
mentais baseada em literatura médica, em relatórios médicos apresentados e documentos
encontrados nos autos processuais, a perícia pode afirmar que a incapacidade existe a
cerca de seis meses, aproximadamente. Logo, o autor não estava incapacitado para o
trabalho desde a cessação do benefício, em junho/2015.

O autor alegou que (evento 68):
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A lacuna do laudo pericial poderia ser suprida pelos documentos médicos exibidos nos
autos. No entanto, o perito foi intimado para avaliar os laudos médicos exibidos no
despacho do evento 59 e negou a persistência da incapacidade para o trabalho desde a
cessação do benefício, em junho/2015.

Depois que cessou o auxílio-doença NB 31/608.989.977-5, em 1º/6/2015, o autor parou de
contribuir para a Previdência Social (evento 55, OUT2).

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final
do prazo estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do
segundo mês seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O autor perdeu a qualidade de segurado em 16/8/2016 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e
art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O perito examinou o autor em 17/6/2021 (evento 43) e estimou o início da incapacidade
há seis meses (quesito 15). 

Na data do início da incapacidade, o autor não era segurado da Previdência Social.

Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de
contribuir para o sistema ficam desamparados em relação às prestações previdenciárias.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

(...)

Como se observa, o juiz chegou à conclusão de que o autor, na DII
(12/2020), não detinha a qualidade de segurado, a qual perdurou somente até 16/8/2016.
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 Agora, resta saber se o autor, na inicial, apresentou elementos de prova que
possam sinalizar a incapacidade antes de 16/8/2016. 

Compulsando os autos, nota-se que o autor apresentou (i) os laudos
médicos, subscritos em 5/2/2015, 19/3/2015, 21/5/2015 e 9/7/2015 por psiquiatra,
atestando possuir quadro de ansiedade, hipobulia, sensação de perda de energia,
esquecimento, desatenção, queixas somáticas múltiplas de grande intensidade (dor,
náuseas, tonteira, zumbido) com significativo comprometimento em suas atividades
diárias de modo sociofuncional associado a pensamentos de conteúdo concreto, sem
previsão de alta;  (ii) o laudo médico, subscrito em 23/7/2015 por psiquiatra, atestando ser
portador de quadro de intensa ansiedade, hipobulia, anedonia, sensação de perda de
energia, esquecimento, desatenção, queixas somáticas múltiplas de grande intensidade
incapacitante (alterações sinestésicas com dores que migram, sensações térmicas,
náuseas, tonteira, zumbido) afetando a capacidade cognitiva de modo progressivo, com
pobre resposta à terapêutica realizada (em ajuste) e significativo comprometimento
sociofuncional associado a pensamentos de conteúdo concreto, sem previsão de alta;
(iii)  dois laudos médicos, subscritos em 19/11/2015 por psiquiatra, atestando ser portador
de disfunção sociofuncional associada a quadro de ansiedade, somatização e hipocondria,
associada a significativo comprometimento sociofuncional, sem previsão de alta; (iv)
os laudos médicos, subscritos em 22/9/2016 e 27/6/2017 por psiquiátrica do SUS,
atestando que apresentaria insônia, alucinações auditivas e ideias de referência.; e (iv)
dois laudos médicos, subscritos em 25/10/2018, atestando ser portador de quadro
delirante alucinatório, referindo vozes de comando, alucinações e ideias de referência e
de conteúdo persecutório, resistente à abordagem, sem previsão de alta, com sugestão
para regime de internação para compensação do quadro clínico.

Assim, pode-se afirmar que, na data da cessação do benefício previdenciário
em 1/6/2015, o autor ainda apresentava sintomatologia incapacitante, o qual se manteve,
pelo menos, até 25/10/2018 (data do laudo mais contemporâneo apresentado nos autos).

Entre o período de 25/10/2018 a 17/12/2020 (DII fixada pelo perito
judicial), não há prova de que o autor manteve sintomas psiquiátricas incapacitantes,
também não há elementos que possam indicar que houve superveniente capacidade
laborativa, presumindo-se, assim, que a incapacidade laborativa estava presente até a
realização da perícia judicial.

Isso porque, em situações de indevida cessação de benefício por
incapacidade por parte do INSS, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que em
alguns casos pode ser presumida a continuidade do estado incapacitante, desde que
preenchidos alguns requisitos. Ou seja,  a presunção de continuidade do estado
incapacitante surte efeitos em casos em que a DII é fixada em momento posterior à DCB
do benefício anterior (data de cessação do benefício), assim, aplicando a presunção do
estado incapacitante, tem-se a possibilidade de restabelecer o benefício desde a data de
sua cessação. 
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A Turma Nacional de Uniformização firmou os seguintes entendimentos:
“a) na data de elaboração do laudo pericial, se o médico não precisar o início da
incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos autos para sua fixação"
(Precedente: PEDILEF 200936007023962); "b) na data do requerimento administrativo,
se a perícia constatar a existência da incapacidade em momento anterior a este pedido"
(Precedente: PEDILEF 00558337620074013400); e "c) na data do ajuizamento do feito,
se não houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início da incapacidade
em momento anterior à propositura da ação" (Precedente: PEDILEF
00132832120064013200).

O TRF da 1ª Região também possui o seguinte entendimento:

(...) Há presunção do estado incapacitante desde a data do cancelamento quando a
incapacidade atual decorre da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do
benefício que se pretende restabelecer e não há retorno ao trabalho após à data de
cessação do benefício (TNU, PEDILEF 201071650012766, Rel. Juiz Federal Janilson
Bezerra de Siqueira, DJ 26.10.2012). 11. No caso concreto, a autora voltou ao trabalho,
mas laborou apenas um mês e, depois disso, não há registro de vínculos como segurada
empregada. Após novembro de 2011, há o registro de uma contribuição, na condição de
contribuinte individual. Além disso, registre-se que desde 4.4.2011, a autora realizando
tratamento para mesma patologia que deu ensejo à concessão administrativa do benefício
de auxílio-doença no período de 12.8 a 5.10.2011. 12. Presume-se, portanto, que na data
do cancelamento do benefício, a autora continuava incapaz. O retorno ao trabalho
decorreu do indeferimento da prorrogação do benefício e o labor durou pouco tempo,
situação que torna a cessação indevida e exige a aplicação da regra do art. 15, I, da Lei
nº 8.213/1991. (....) (TRF, 1ª REGIÃO,  AGREXT 0064639-90.2013.4.01.3400, DJ
18/08/2017)

(...) Na data do cancelamento do auxílio-doença na via administrativa, o autor ainda se
encontrava incapacitado. A cessação do benefício foi indevida, presumindo-se,
portanto, a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento, que,
sendo reputado indevido, corresponde à data de (re)início do benefício. Nesse sentido:
PEDILEF Processo nº 2007.72.57.00.3683-6, Relatora Juíza Federal JACQUELINE
MICHELS BILHALVA. Assim, a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser
fixada na data da cessação indevida do benefício (14/08/2015), devendo ser descontados
os valores recebidos a título de auxílio doença. (....) (TRF, 1ª REGIÃO, AGREXT
0035915-08.2015.4.01.3400, DJ 11/07/2017)

O TRF desta 2ª Região assim se manifestou:

(...) No caso concreto, o Juízo a quo deferiu o pedido da exordial, baseado nas provas
adunadas aos autos, em que restou comprovada a incapacidade parcial, porém
permanente, da parte autora para o exercício de atividades laborativas que demandem
esforços físicos, uma vez que o autor é portador de “Gonartrose, lesão ligamentar do
joelho (D) e hérnia discal na coluna lombar.”. Desta forma, se depreende que resta
comprovada a indevida cessação do auxílio doença (fl. 19/20), uma vez que, embora o
perito nomeado nos autos não tenha determinado especificamente a data de início da
incapacidade, esta decorre das mesmas patologias que acometiam a parte autora quando
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da concessão do benefício anterior (fls. 12/18 e 73/77). Sendo assim, há uma presunção
de continuidade do estado incapacitante (...) (TRF, 2ª REGIÃO, PROCESSO 0005649-
36.2014.4.02.9999, DJ 04/08/2014)

Confira-se o entendimento do TRF da 4ª Região:

(...) Com efeito, em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, em não
havendo retorno ao trabalho após a data do cancelamento do benefício (DCB) e em
sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a
concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do
estado incapacitante desde a data do cancelamento, que se considera indevido, motivo
pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício (DIB) deverá ser
fixado na data do indevido cancelamento, como já foi decidido pela Turma Nacional de
Uniformização: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTAURAÇÃO DESDE A DATA DO
CANCELAMENTO INDEVIDO. 1. Conquanto não se possa, em termos genéricos, fixar
como devido o benefício de auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo
do auxílio recebido anteriormente, há de se reconhecer que, nas situações em que
inexistente melhora no quadro de saúde do segurado, não há motivo para se deferir
benefício apenas a partir da citação. 2. O auxílio-doença cancelado deve ser
restabelecido desde a cessação sempre que se constatar que dito cancelamento se operou
indevidamente. 3. Pedido de Uniformização conhecido e provido para determinar que o
benefício de auxílio-doença seja restabelecido desde a data do seu indevido
cancelamento”. (TNU, Proc. nº 2007.63.06.002045-3, Rel. Juíza Joana Carolina Lins
Pereira, DJU 10.10.2008). No caso, restou comprovada a coincidência de diagnósticos
(doença psiquiátrica). Por conseguinte, em se tratando de pedido de restabelecimento de
auxílio-doença e havendo comprovação de que a incapacidade decorre da mesma doença
ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se
a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento. (TRF,  4ª REGIÃO,
PROCESSO 5000914-71.2018.4.04.7122, EGUNDA TURMA RECURSAL DO RS, DJ
24/01/2019)

Destaca-se ainda a jurisprudência do TRF da 5ª Região:

(...) 6. No que tange ao termo inicial do benefício, entendo que, em se tratando de
 benefício por incapacidade e sendo a incapacidade decorrente da mesma doença que
justificou a concessão do benefício,  há presunção de continuidade do estado de
incapacidade desde a data do indevido cancelamento, e, nesta hipótese, desde a data da 
transformação indevida de auxílio doença em auxílio acidente.7. Assim, restando
devidamente demonstrado que o autor permanece incapacitado para o exercício de
atividades laborativas, faz jus às parcelas vencidas desde a data da transformação
indevida do auxílio doença em auxílio acidente, merecendo, pois, retoque o decisum
quanto ao termo inicial da condenação, que deverá ser a partir de 22.07.2006, respeitada
a prescrição quinquenal. (...) (TRF, 5ª REGIÃO, PROCESSO 00039413020154059999, 1ª
TURMA, DJ 10/03/2016)

Na verdade, em situações em que a perícia judicial não consegue especificar
a DII, é possível aplicar a presunção de continuidade do estado incapacitante.
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Assim, considerando a presunção de incapacidade laborativa do autor desde
a cessação do benefício em 1/6/2015, deve ser reformada a sentença para determinar o
pagamento de auxílio por incapacidade temporária, não havendo que se falar, por ora, em
aposentadoria por incapacidade permanente, ante a ausência de prova nesse sentido,
mesmo porque o autor conta com apenas 44 anos de idade.

A respeito da fixação da DCB, a perícia judicial  constatou a existência de
incapacidade e afirmou que esta, no entanto, possui natureza apenas temporária, com um
tempo mínimo de 6 meses para a recuperação da capacidade laborativa.

O § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata
o § 8° deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a
sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art.
62 desta Lei".

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado
ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1],
convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c)
em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de
pagamento até a realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018.
Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de 6 meses para a recuperação da plena
capacidade laborativa, contanto que a parte autora mantenha acompanhamento
médico. Assim, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial, em
princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 6 meses a contar da data da perícia
(17/6/2021).
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O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir da implantação do benefício, de
modo que haja tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje,
sem que sofra prejuízo.

A respeito da DIB, consta, na inicial, que o autor, em 18/5/2015, formalizou
pedido de prorrogação do benefício que se manteve até 1/6/2015 (evento 1/OUT5). Não
obstante o fato de que a ação foi ajuizada somente em 27/5/2019, faz o autor jus ao
pagamento do benefício desde aquela data. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar o restabelecimento do benefício por incapacidade
temporária desde 1/6/2015, com a fixação da DCB em 30 dias a partir da implantação do
benefício. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam
ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em
diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os
créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa
aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68
destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001416535v51 e do código CRC cf868db1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015988-78.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NIVALDO DAS CHAGAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente, bem como o pedido de
auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que sofreu o acidente em 18/12/2018, e desde esta data ficou incapacitado para realizar
sua função laborativa habitual de pedreiro; (ii) que possui debilidade permanente da
função motora do membro inferior direito em grau acentuado; e (iii) que faz jus ao
auxílio-doença ou ao auxílio-acidente.

Sem contrarrazões.

IDADE 48 anos
PROFISSÃO Pedreiro
DOENÇA(S) Fratura da tíbia (consolidada)

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
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com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
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seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

5015988-78.2021.4.02.5001 500001689089 .V5 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 454



24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 489/1121

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".
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Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

A TNU, no julgamento do Tema n. 272, firmou a seguinte tese:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não
autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria
por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação
inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 21/05/2021 requerendo o
restabelecimento do benefício por incapacidade temporária NB 626.539.567-3 desde a
cessação em 12/06/2019 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.
Subsidiariamente, requer auxílio-acidente.

A perícia judicial (Evento 13), elaborada em 21/07/2021, concluiu que o
autor, embora fosse portado de fratura de tíbia (consolidada), não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito:
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Indivíduo sem alterações musculoesqueléticas em membro inferior direito. Ferida
operatória de bom aspecto. Musculatura trófica em panturrilha e coxa direita, sem sinais
de desuso. Articulações de joelho e tornozelo livres.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria
incapacidade laboral.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só,
o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos.
Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante,  os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o
particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais,
restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo
oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer,
diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo
pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO -
Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar
as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente
para a sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a
parte autora está autorizada a formular novo requerimento administrativo, não havendo
que se falar em coisa julgada.

Do auxílio-acidente

A  Lei 8.213/91, em seu Art. 86, dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.
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No presente caso, restou devidamente demonstrado que o recorrente sofreu
acidente.

Contudo, de acordo com o laudo pericial, o autor recuperou sua capacidade
laborativa, não sendo demonstrada nenhuma redução ou limitação que motive a
concessão do auxílio-acidente.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5000778-81.2021.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAERTE JOSE FALCAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
extinta a pretensão autoral sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código
de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 26), alega, em síntese, que (i) por diversas
ocasiões recebeu o benefício pleiteado, sendo inclusive aposentado por invalidez no
período de 21/05/2010 a 04/11/2019; (ii) mesmo após a cessação da aposentadoria por
invalidez, continuou incapacitado para o exercício de suas funções laborativas, razão pela
qual recebeu o auxílio por incapacidade ao longo do ano de 2020; (iii) se a perícia médica
judicial estabelecesse a data da incapacidade, como sendo a data de cessação da
aposentadoria por invalidez, não haveria a necessidade de pedido de prorrogação; (iv) em
razão da sentença de extinção, não foi possível comprovar a incapacidade desde
27/12/2020; (v) o magistrado deve analisar todos os documentos probatórios acostados
aos autos; (vi) deve a sentença ser reformada para adequar-se ao caso concreto, sendo
necessária a produção de perícia judicial para comprovar o estado de incapacidade. 

Sem contrarrazões.

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 10/02/2021 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde a data de cessação do benefício (DCB) NB
708.528.492-8, em 27/12/2020, e sua conversão em aposentadoria por incapacidade
permanente. Em sua contestação, o INSS suscitou a falta de interesse de agir do autor por
ausência de pedido de prorrogação do benefício previdenciário cessado.

A sentença julgou extinto o feito, sem a resolução de mérito, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação previdenciária proposta por LAERTE JOSE FALCÃO em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, cujo pedido principal
consiste na condenação do requerido à concessão de benefício por incapacidade.
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Informa o autor que recebeu auxílio-doença do dia 28/10/2020 até o dia 27/12/2020, o
qual foi cessado devido ao limite informado (ev. 9 – OUT2).

Ocorre que a autora não cumpriu o despacho do “Evento 13 –DESPADEC1”, e não
comprovou a solicitação da prorrogação do auxílio-doença, o que evidencia,
consequentemente, a ausência da pretensão resistida na esfera administrativa.

É dever do segurado, desde a edição da Lei 13.457/2017, realizar o pedido de
prorrogação do auxílio doença em até 15 dias antes da sua cessação.

Conforme delineado pelo voto do Relator, Min. Edson Fachin, nos autos do RE
1269350/RS, “ (...) ao deixar de realizar o pedido de prorrogação na esfera
administrativa, a autora não levou ao conhecimento do INSS a alegada permanência do
quadro incapacitante - matéria fática essencial à análise do pleito de restabelecimento do
auxílio-doença. Nesse contexto, não vejo outra conclusão senão reconhecer a ausência de
interesse de agir do demandante quanto ao ponto, nos termos do entendimento
sedimentado pelo STF”.

A inércia obsta que o INSS avalie a (in)capacidade para o exercício da atividade
habitual, não sendo da atribuição do Judiciário o exercício substitutivo da administração
previdenciária.

Assim, a ausência de necessidade do provimento jurisdicional desafia a extinção do
processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

(...)

Sobre a obrigação de o segurado requerer a prorrogação do benefício por
incapacidade, em sessão realizada no dia 17 de março de 2022, a Turma Nacional de
Uniformização – TNU proferiu julgamento no tema representativo de controvérsia nº
277, cuja questão submetida a julgamento era “saber, à vista do decidido no Tema
164/TNU, quais as consequências da ausência de pedido administrativo de
prorrogação do auxílio-doença cessado por alta programada na postulação judicial
de restabelecimento do benefício“.

A tese firmada pela TNU no PEDILEF 0500255-75.2019.4.05.8303/PE foi
a de que o 

“direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de
DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º,
art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando
previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo“.

A decisão colegiada foi assim ementada:
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ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI
FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. “O DIREITO À CONTINUIDADE
DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM ESTIMATIVA DE DCB
(ALTA PROGRAMADA) PRESSUPÕE, POR PARTE DO SEGURADO, PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO (§ 9º, ART. 60 DA LEI N. 8.213/91), RECURSO ADMINISTRATIVO
OU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUANDO PREVISTOS NORMATIVAMENTE,
SEM O QUÊ NÃO SE CONFIGURA INTERESSE DE AGIR EM JUÍZO”. PROVIMENTO
DO INCIDENTE.

Dessa forma,  a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001659438v32 e do código CRC 73196798. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003272-04.2021.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (Evento 33), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que se encontra inapto para o trabalho; (ii) que o laudo pericial atestou sua inaptidão
para o trabalho; (iii) que há início de prova material suficiente nos autos a comprovar sua
incapacidade desde a data do requerimento administrativo ou desde 2017, conforme
esclareceu o Perito, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada através do laudo
judicial; e (iv) que faz jus à aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

IDADE 55 anos
PROFISSÃO Auxiliar de obras
DOENÇA(S) Hipertensão arterial estágio III e diabetes mellitus

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
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com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
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seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".
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Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 02/07/2021 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 05/02/2010 e sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 16), elaborada em 18/08/2021, por médico
especialista em Cardiologia, concluiu que o autor padece de hipertensão arterial estágio
III e diabetes mellitus, patologias que o incapacitam temporariamente para o trabalho
desde 18/08/2021 (data de início da incapacidade - DII), tendo estimado em 6 (seis)
meses o tempo para tratamento e recuperação da capacidade laborativa da parte autora.

Destacou o perito:

Autor com hipertensão de difícil controle, não compensada, apresentando, portanto,
incapacidade física para realização das atividades habituais – trabalho braçal de auxiliar
de obras.

Pois bem.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes.

Diante das conclusões periciais, uma vez comprovada a incapacidade
laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início (DII), cumpre analisar o
preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado,
quais sejam a qualidade de segurada e o cumprimento do período de carência exigido em
lei na DII em 18/08/2021.

Conforme se avista nos registros do CNIS do autor (Evento 26, OUT3), o
último recolhimento previdenciário do autor foi em 31/07/2017. Com isso, ele manteve a
qualidade de segurado do INSS até 15/09/2018.

Ademais, ainda que fosse cumprido o requisito previsto no Artigo 15,
parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 ("desemprego involuntário"), a prorrogação do período
de graça não garantiria à parte autora a qualidade de segurado na DII.

Desse modo, ainda que o autor tenha comprovado sua inaptidão para o
trabalho desde 18/08/2021, uma vez que não restou demonstrada sua qualidade de
segurado naquela data, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001680216v4 e do código CRC 30a9921d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005025-42.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE AGOSTINI CEREZINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para "condenar o INSS à (i) conceder o
benefício de auxílio-doença à parte autora (NB 7062309720), fixada a DIB em
23/06/2020  (DER); (ii) pagar os atrasos de auxílio-doença desde a DER até a efetiva
implantação do benefício, compensando os valores recebidos a título de benefício
inacumulável. As mensalidades devem ser corrigidas monetariamente desde cada
vencimento e acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de Cálculos do
Conselho da Justiça Federal; (iii) encaminhar a parte autora para perícia administrativa
de análise de elegibilidade à reabilitação profissional (tema 177 - TNU)".

Em suas razões recursais (evento 49),  alega, em síntese, que (i) é portador
de dor lombar (CID: M54.5), hérnia de disco (CID M51.9) e artrose lombar (CID Z98.1);
(ii) o perito constatou que a incapacidade é parcial e definitiva, todavia as provas
acostadas aos autos demonstram que o estado incapacitante é TOTAL e DEFINITIVO;
(iii) não está apto para exercer atividade laborativa que demande esforço físico moderado
ou elevado; (iv) possui baixo grau de escolaridade, laborou inúmeros anos com atividades
braçais e está afastado do mercado de trabalho há muitos anos; (v) não pode mais retornar
ao trabalho pela condição médica e social; (vi) não é obrigado a se submeter a tratamento
invasivo; e (vii) preenche todos os requisitos para concessão do benefício previdenciário,
motivo pelo qual deve a sentença ser reformada para adequar-se ao caso concreto.

Sem Contrarrazões.

IDADE 52 anos 
PROFISSÃO Motorista de caminhão
ESCOLARIDADE Ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S) Dor lombar (CID: M54.5), hérnia de disco (CID M51.9) e artrose lombar (CID Z98.1)

 

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por
incapacidade permanente dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/ aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 
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Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico,
devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-
se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho.
Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da
OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
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requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".
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O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto
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A parte autora  ajuizou esta ação em 14/08/2020 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 23/06/2020 e sua conversão
em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 22/06/2016 a 17/03/2017 (evento 10/OUT2).

A sentença julgou procedente a pretensão inicial para sob os seguintes
fundamentos:

(...)

O autor alega em sua inicial que está incapacitado para o trabalho em decorrência
de hérnia de disco, doença degenerativa lombar, com esclerose óssea associada,
apresentando os laudos e exames médicos acostados no evento 1, Doc. 5/12 e
Evento 1, LAUDO13, que apontam queixa de dor em coluna lombar com
irradiação para MIE, já operado de artrodese lombar baixa, lombalgia, hérnia
discal.

O INSS apresentou as avaliações médicas da autarquia, que apontam a inexistência
de incapacidade laborativa.

Por sua vez, o laudo pericial judicial (Eventos 21 e 33), decorrente do exame
médico realizado no dia 17/11/2020, concluiu que o autor, Motorista de caminhão e
com 52 anos de idade, é portador de Dor lombar (CID: M54.5), Hérnia de disco
(CID: M51.9) e Artrodese lombar (CID: Z98.1), o que lhe
causa incapacidade parcial e definitiva para a sua atividade habitual: “autor
apresenta lesões de caráter crônico degenerativo em estágio avançado sobre a
coluna lombar. (...) Ao exame pericial o autor se encontrava lúcido, orientado no
tempo e espaço, em bom estado geral, marcha claudicante; subindo e descendo na
maca de exames sem auxilio. - Coluna vertebral: cicatriz na região lombar com
extensão longitudinal de aproximadamente 15 cm, característica de acesso
cirúrgico; limitação parcial na amplitude de movimentos da coluna lombar;
manobra de Lasegue e Lasegue modificado negativo; força e trofia muscular
preservadas; sem déficits neurológicos”.

Quanto a data de início da incapacidade, o laudo indica que “em função do início
de forma insidiosa e dos períodos de agudização e remissão da dor que são
inerentes ao quadro apresentado pelo autor não se pode apontar com precisão a
data do início da incapacidade”. Atesta, ainda, que é possível afirmar que entre a
data do indeferimento do benefício administrativo e a data da realização do exame
médico o autor se encontrava incapacitado, conforme laudo médico emitido pelo
Dr. Felipe Vieira, CRM-ES: 14.291 em 10/06/2020. Assim, fixo a DII em
10/06/2020, conforme laudo do médico assistente.

            Ao se manifestar sobre o laudo pericial no evento 22, a parte autora alega
que sua incapacidade é total e definitiva.

É de se ressaltar que os laudos médicos particulares possuem a natureza de
assistentes à perícia, mas não possuem o condão de retirar o seu valor probatório.
Ainda, a irresignação da sua conclusão ou o desacordo com os laudos particulares
não acarreta a sua nulidade.
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Os atestados/laudos médicos apresentados pela parte autora não servem como
prova da incapacidade laboral definitiva, pois atestam a existência das
enfermidades sofridas por esta, o que por si só não justifica a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez. Ainda que algum dos documentos aponte
a necessidade de afastamento das atividades laborativas, não é suficiente para
desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo.

Assim, a impugnação não merece prosperar.

O INSS apresentou impugnação ao laudo nos eventos 41 e 27.

Entretanto, entendo que não há razão para infirmar as conclusões do laudo
judicial, nem desqualificar a capacidade técnica do perito, que, por presunção,
cumpre o seu mister com imparcialidade. 

Vale destacar que a divergência entre a conclusão das perícias judicial e
administrativa, por si só, não conduz à conclusão pela imprestabilidade do
trabalho pericial judicial. Todo laudo judicial será, necessariamente, contrário às
manifestações dos médicos de pelo menos uma das partes.

Quanto à alegação de que o autor foi avaliado como motorista de caminhão, mas
não há provas do efetivo exercício da atividade, entendo que a mesma não merece
prosperar. O requerente foi avaliado em todas as perícias administrativas também
como motorista de caminhão e possui vários vínculos como caminhoneiro.

Assim, apesar da presunção de legitimidade da perícia administrativa, a conclusão
exarada no laudo judicial deve ser prestigiada porque, além de adequadamente
embasada e suficientemente fundamentada, o expert é profissional da confiança do
Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses de ambas as partes.

Da qualidade de segurado(a) e da carência.

Na data do início da incapacidade fixada, a parte autora possuía a qualidade de
segurada e a carência necessária, conforme o extrato do dossiê previdenciário
juntado aos autos (Evento 10, OUT2).

Da possibilidade de reabilitação.

O perito do juízo constatou a incapacidade parcial e permanente da parte autora,
de modo que se faz necessário avaliar a viabilidade da reabilitação profissional.

Quanto à possibilidade de reabilitação profissional, o conceito jurídico de
incapacidade para o trabalho é informado pelo contexto social, sendo relevantes os
aspectos como idade, experiência profissional e potencial para reabilitação
profissional, fatores decisivos para se aferir as reais condições do segurado de
realizar atividades remuneradas a partir de seu contexto socioeconômico e
cultural.

Diante dessa perspectiva, entendo que a capacidade laborativa residual é razoável.
O autor, apesar da baixa escolaridade, não é analfabeto, possui 52 anos de idade
(13 anos a menos da idade mínima para se aposentar por idade), o que permite
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admitir que há tempo hábil para que seja readaptado e possa ser recolocado no
mercado de trabalho antes do presumido exaurimento da capacidade laborativa. O
perito do juízo, inclusive, apontou que o autor está apto a realizar atividades
laborais que requeiram baixa demanda funcional sobre a coluna lombar.

Com efeito, a hipótese de reabilitação profissional conta com plausibilidade
jurídica. Assim, o benefício aplicável ao caso é o auxílio doença, com
encaminhamento para a reabilitação profissional.

Da conclusão.

Nesse contexto, há de se concluir que a parte autora estava incapacitada para o
trabalho em 23/06/2020 (DER do NB 7062309720), o que torna ilegítimo o
indeferimento administrativo. Os atrasados de auxílio doença são devidos desde a
DER.

Presente também o perigo da demora. Fixada a tese da incapacidade, a parte
autora encontra-se impossibilitada de gerar o próprio sustento.

Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:

 (i) conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora (NB 7062309720), fixada
a DIB em 23/06/2020  (DER).

 DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o
INSS proceda ao cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias.

(ii) pagar os atrasados de auxílio-doença desde a DER até a efetiva implantação
do benefício, compensando os valores recebidos a título de benefício inacumulável.
As mensalidades devem ser corrigidas monetariamente desde cada vencimento e
acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de Cálculos do
Conselho da Justiça Federal.

(iii) encaminhar a parte autora para perícia administrativa de análise de
elegibilidade à reabilitação profissional (tema 177 - TNU).

(...)

Com efeito, pela leitura da perícia judicial (evento 21),  elaborada em
17/11/2020, por médico especialista em ortopedia e traumatologia, nota-se que concluiu
que o autor, por ser portador de DOR LOMBAR (CID: M54.5), HÉRNIA DE
DISCO (CID M51.9) e ARTROSE LOMBAR (CID Z98.1), estava incapacitado
PARCIAL E PERMANENTEMENTE para o trabalho habitual de motorista de
caminhão.

Destacou o perito que (i) o periciado apresenta queixa de dor na região
lombar irradiada para membros inferiores intensificada às atividades com alta demanda
funcional e por períodos prolongados na posição sentada ou ortostática (em pé), sendo o
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quadro clínico compatível com as alterações apontadas nos exames complementares; (ii)
em função do início de forma insidiosa e dos períodos de agudização e remissão da dor
que são inerentes ao quadro apresentado pelo autor, não se pode afirmar com precisão a
data do início do início da doença; (iii) em função do início de forma insidiosa e dos
períodos de agudização e remissão da dor que são inerentes ao quadro apresentado pelo
autor, não se pode apontar com precisão a data do início da incapacidade;
(iv) a incapacidade decorre da progressão/agravamento da patologia, pois ao autor
apresenta lesões de caráter crônico degenerativo em estágio avançado sobre a coluna
lombar; (v) no que diz respeito à avaliação ortopédica, o periciado está apto a realizar
atividades laborais que requeiram baixa demanda funcional sobre a coluna lombar, por
exemplo, porteiro de condomínio, vendedor, fiscal de loja, trocador de ônibus, padeiro,
motorista de aplicativo, dentre outras; (vi) ao exame pericial o autor se encontrava lúcido,
orientado no tempo e espaço, em bom estado geral, marcha claudicante, subindo e
descendo na maca de exames sem auxílio, coluna vertebral com cicatriz na região lombar
com extensão longitudinal de aproximadamente 15 cm, característica de acesso cirúrgico,
com limitação parcial na amplitude de movimentos da coluna lombar, manobra de
Lasègue e Lasègue modificado negativo, com força e trofia muscular preservadas, sem
déficits neurológicos; (vii) o periciado relata uso de medicação analgésica e anti-
inflamatória (Alginac, Revange, Betatrinta, dentre outras) associada à fisioterapia e foi
submetido a tratamento cirúrgico (descompressão + artrodese L4-S1) em 2016, não
havendo elementos que apontem a indicação de nova intervenção cirúrgica pelo médico
assistente; e (viii) ele não pode realizar atividades que requeiram alta demanda funcional
sobre a coluna lombar.

Intimada a respeito do laudo pericial, a  parte autora apresentou a petição de
evento 22 aduzindo, dentre outros argumentos, que a incapacidade é total e definitiva e
que o perito foi contraditório ao responder aos quesitos 5 e 6 do INSS, destacando
que sempre laborou com atividades braçais, possui baixa escolaridade e não possui
qualificação profissional e que o  magistrado não está adstrito ao laudo pericia, podendo
formar sua convicção com os demais documentos colhidos durante a fase de instrução
probatória.

No evento 33, foi apresentado laudo complementar para sanar a contradição
entre a resposta do quesito 5 da parte autora e o quesito 6 do INSS, momento em que o
perito afirmou que a incapacidade é parcial e permanente e impede o autor de realizar sua
atividade laborativa habitual.

A parte autora novamente impugnou o laudo, reiterando as alegações da
impugnação de evento 22. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que haveria incapacidade
laboral parcial e permanente no momento do exame pericial e em período pretérito.
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De acordo com a Súmula 77/TNU (a contrario sensu), o julgador  é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando reconhecer a incapacidade do
requerente para a sua atividade habitual. 

Na hipótese em exame, o(a) autor(a) possui 52 anos de idade, ensino
fundamental incompleto e sempre exerceu atividades braçais. O seu estado clínico é
incompatível com a atividade que exercia antes de seu afastamento (motorista de
caminhão), não podendo ainda exercer atividades que requeiram alta demanda funcional
sobre a coluna lombar. A perícia afirma que o(a) autor(a) pode realizar outras atividades
compatíveis com o seu estado clínico, por exemplo, porteiro de condomínio, vendedor,
fiscal de loja, trocador de ônibus, padeiro, motorista de aplicativo, dentre outras.

Considerando que o autor não possui idade avançada, é possível o seu
afastamento para submeter-se ao programa de reabilitação profissional, momento em que
elevará  a sua escolaridade, e inserir-se no mercado de trabalho em atividade compatível
com suas limitações funcionais. 

Nesses termos, sabendo-se que há profissões em que a carga mecânica sobre
o corpo é baixa,  não há que se falar, por ora, em concessão da aposentadoria por
incapacidade permanente. 

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a
parte autora está autorizada a formular novo requerimento administrativo, não havendo
que se falar em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001681424v31 e do código CRC d461ee94. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004317-89.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROMULO ANDERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora, com DIB em 24/06/2020".

Em suas razões recursais (Evento 72), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que a Perita Judicial condicionou sua melhora e, consequentemente, a recuperação da
sua capacidade laborativa ao tratamento médico cirúrgico, sem o qual, ao que tudo indica,
não existe a possibilidade de retorno ao trabalho; (ii) que por se tratar de procedimento
invasivo e tomado de riscos à sua saúde, não possui a obrigação de submeter-se a ele; (iii)
que há inviabilidade de reabilitação profissional; e (iv) que está total e permanentemente
incapaz devido às suas restrições médicas e incapacidade social

Sem contrarrazões.

IDADE 44 anos
PROFISSÃO Vigia
DOENÇA(S) Fratura da diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do rádio e hipertensão essencial

(primária)

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

5004317-89.2020.4.02.5002 500001652449 .V6 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 458

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24


24/06/2022 14:00 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 517/1121

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
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31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
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vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
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involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 18/07/2020 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 24/06/2020 e sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 22), elaborada em 12/02/2021, concluiu que o
autor padece de fratura da diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do rádio e
hipertensão essencial (primária), patologias que o incapacitam total e definitivamente
para o trabalho desde 16/07/2020 (data de início da incapacidade - DII).

Ainda, ao responder o quesito n. 15., deixou assente o jusperita:

15. O periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do
tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido
pelo SUS?

REALIZA TRATAMENTO PARA HIPERTENSÃO E AGUARDA NOVA CIRURGIA DE
CORREÇÃO OFERTADA PELO SUS. JÁ REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO
ANTERIOR, PORÉM SEM SUCESSO.

Como se observa, o perito condicionou a recuperação da capacidade
laborativa do autor à realização de procedimento cirúrgico.
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A Lei 8.213/1991, em seu Art. 101, preconiza que:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o
pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se
a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por
ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos. (gn)

Consubstanciadas no referido dispositivo legal, há interpretações que se o
único meio de tratamento possível para que o segurado recupere sua capacidade
laborativa for a intervenção cirúrgica, a incapacidade laboral deve ser considerada, ao
menos, de duração indefinida, cabendo a concessão de aposentadoria por invalidez.

Contudo, da leitura atenta do texto legal, é possível concluir que o benefício
concedido não será, automaticamente, a aposentadoria por invalidez o que, a meu ver,
deve ser analisado caso a caso.

No caso dos autos, o recorrente possui somente 44 anos, havendo
a possibilidade, portanto, de sua reinserção futura no mercado de trabalho, caso realize o
tratamento adequado.

Por isso, concluo que, no momento,  o benefício devido é o auxílio-doença,
com um acompanhamento do seu estado clínico para, futuramente, cogitar-se o
deferimento da aposentadoria.

Ante a fundamentação supra, julgo improcedente o pedido de aposentadoria
por invalidez, devendo a Sentença ser mantida sem retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001652449v6 e do código CRC 40fa10ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004300-53.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARILZA CALDEIRA MAIFREDI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora, com DIB em 29/08/2019".

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que em análise do conjunto probatório, percebe-se que seu estado de saúde e suas
condições pessoais e sociais autorizam a concessão do auxílio doença e a respectiva
conversão em aposentadoria por invalidez; e (ii) que é soropositiva, convivendo com
estigma social e restrições de oportunidades no mercado trabalho, contando, inclusive,
mais de 50 anos de idade.

Sem contrarrazões.

IDADE 55 anos
PROFISSÃO Costureira
DOENÇA(S) Artrite reumatóide soro-positiva

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
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com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
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seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".
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Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 17/07/2020 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por
incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 21), elaborada em 12/02/2021, concluiu que a
autora padece de artrite reumatóide soro-positiva, patologia que a incapacita
temporariamente para o trababalho desde 05/05/2019 (data de início da incapacidade -
DII).

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão que a moléstia que aflige a
autora tem o condão de incapacitá-la temporariamente para o trabalho.

Não se desconhece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Todavia,
importa registrar que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação
técnica do douto médico se houver outros elementos e fatos provados que fundamentem
tal entendimento, não sendo essa a hipótese dos autos.
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Isso porque, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, destaca-se
a ausência de elementos suficientes que formem o convencimento desta TR/ES no sentido
de demonstrar a incapacidade omniprofissional da parte autora. Enquanto houver
tratamento, e possibilidade de reversão do quadro incapacitante, o benefício devido é o
auxílio-doença.

Por fim, oportuno mencionar que a Súmula 78/TNU "dispõe
que comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador
verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a
incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença".

Em suma, em razão do estigma social da doença, deve o juiz verificar se, no
caso em exame, existem empecilhos ao ingresso do segurado no mercado de trabalho. Por
exemplo, em uma cidade muito pequena, mesmo que o segurado não possua sinais
exteriores da doença, pode ser que haja o estigma social se algum componente da
diminuta comunidade tiver ciência da patologia.

Com efeito, na situação dos autos, concluo que não restou demonstrado que
a autora, após o período de tratamento necessário, possa estar impedida de retornar à sua
atividade laborativa habitual, somente em razão de ser portadora do vírus HIV.

Ademais, a parte autora reside em Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo
pouco provável que esteja sofrendo estigmatização social.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001652908v4 e do código CRC 55fb3cfe. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5034438-69.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADEMAR CARDOSO DA PENHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/617.254.482-2 desde a cessação, em 16/3/2021, convertendo-o em 
aposentadoria por invalidez com DIB em 29/11/2021".

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que de acordo com a perícia judicial, tem-se que o segurado se encontra em tratamento
após cirurgias, necessitando de repouso para sua completa recuperação; (ii) que
incapacidade de "duração indefinida" não é sinônimo de incapacidade definitiva,
ensejadora do benefício de aposentadoria por invalidez; e (iii) que deve ser determinada
apenas a concessão de benefício por incapacidade temporária, em conformidade com a
perícia judicial, fixando a DCB em 120 dias da implantação na forma da legislação.

Contrarrazões de Evento 41.

IDADE 51 anos
PROFISSÃO Lavrador
DOENÇA(S) Artrose de coluna lombar e cervical, síndrome do intestino curto (secundário a cirurgia por

isquemia mesentérica)

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.
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§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
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31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
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encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
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alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

A TNU, no julgamento do Tema n. 272, firmou a seguinte tese:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não
autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria
por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação
inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 20/09/2021 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por
incapacidade permanente.
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A perícia judicial (Evento 18), elaborada em 29/11/2021, concluiu que o
autor padece de artrose de coluna lombar e cervical, síndrome do intestino curto
secundário a cirurgia por isquemia mesentérica, patologias que o incapacitam para o
trabalho "há pelo menos 02 anos (data obtida por anamnese, exame físico, laudos
médicos e história natural da doença), de forma contínua, até a presente data sem
perspectiva de melhora".

Pois bem.

O perito judicial, em resposta ao quesito n. 13, afirmou:

13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como
temporária, definitiva ou de duração indefinida?

R: duração indefinida

Ainda que não seja possível, ao perito judicial, atestar a possibilidade de a
parte autora recuperar sua capacidade laborativa, ele também não afirmou que se trata de
incapacidade de natureza permanente.

Ademais, diante do conjunto probatório coligido aos autos, destaca-se a
ausência de elementos que formem o convencimento desta TR/ES no sentido de
demonstrar que a parte recorrida se encontra permanentemente inapta ao exercício de sua
atividade laborativa habitual.

Com isso, entendo que há óbice ao deferimento da aposentadoria por
invalidez, neste momento.

No tocante à DCB, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração
do benefício". Nos termos do § 9°, "na ausência de fixação do prazo de que trata o §
8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data
de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62
desta Lei". 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado
ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)Por não vislumbrar
ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na
convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram
à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por
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unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos
judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por
meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os
motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018.

Ora, tendo em vista que o expert não estimou prazo de recuperação da plena
capacidade laborativa da parte autora e, ante o imperativo legal de fixação de DCB, deve-
se limitar, em uma primeira análise, a concessão do benefício em 120 dias a contar da
data de realização da perícia em 29/11/2021, ou seja em 29/03/2022.

Contudo, o PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

Assim, fixa-se a DCB em 30 dias a partir deste Acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que a parte autora requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que
sofra prejuízo.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para (i) determinar a fixação da DCB em 30 dias a partir deste Acórdão e (ii)
pagar as parcelas vencidas, compensando-se os valores recebidos a título de benefício
inacumulável no período. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma
vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados
Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
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Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5003749-73.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CELESTE DOS SANTOS FIDELIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para conceder a "aposentadoria por invalidez (NB
706.103.120-5) à MARIA CELESTE DOS SANTOS FIDELIS (CPF sob o nº 362.446.038-
26), desde a data da entrada do requerimento administrativo (16/06/2020)".

Em suas razões recursais (Evento 42), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que a parte autora que nunca contribuiu em toda a sua vida e só ingressou no RGPS
pela primeira vez aos 64 (sessenta e quatro) anos de idade, na condição de contribuinte
individual sem qualquer prova do real exercício de atividade remunerada, após uma vida
inteira sem contribuir; (ii) que recolheu apenas 13 contribuições entre 02/2019 e 02/2020,
basicamente o número mínimo para o preenchimento do requisito da carência, e logo em
seguida já apresentou requerimento de benefício por incapacidade; e (iii)
que considerando-se o parco histórico contributivo da parte autora e a clara ocorrência de
ingresso tardio, resta evidente estar-se diante de caso de preexistência da incapacidade em
relação ao ingresso ou reingresso da demandante no RGPS.

Contrarrazões de evento 46.

IDADE 66 anos
PROFISSÃO Cozinheira/faxineira
DOENÇA(S) Lumbago com ciática, outras artroses, transtornos de discos lombares e de outros discos

intervertebrais com mielopatia, obesidade, outras hérnias abdominais e hipertensão essencial
(primária)

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
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ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.
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§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
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8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 24/06/2020 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 16/06/2020 e sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 19), elaborada em 15/12/2020, concluiu que a
autora padece de lumbago com ciática, outras artroses, transtornos de discos lombares
e de outros discos intervertebrais com mielopatia, obesidade, outras hérnias
abdominais e hipertensão essencial (primária), patologias que a incapacitam total e
permanentemente para o trabalho desde 16/03/2020 (DII).

Em suas conclusões, deixou assente a jusperita:
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Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que a autora é
portadora de hérnia de disco lombar, lumbago com ciática, artrose, obesidade,
hipertensão e hérnia abdominal. Apresenta alterações importantes ao exame físico \
mental e aos documentos médicos. Levando em consideração os fatores sociais:
econômico, idade e nível educacional. Conforme avaliação pericial atual fora concluído
que a autora possui incapacidade Total para qualquer atividade laborativa, de forma
definitiva.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a filiação da parte autora, ao regime
previdenciário, ocorreu tardiamente, pois ela ingressou no RGPS em 02/2019, quando já
se encontrava com quase 64 anos de idade, tendo efetuado recolhimentos ao Sistema
Previdenciário, enquanto contribuinte individual, até 02/2020.

Assim, considerando o histórico contributivo da parte autora e a sua filiação
tardia ao RGPS, é possível concluir que a segurada já possuía conhecimento da
incapacidade que lhe acometia, em razão de sua idade e de suas doenças crônico-
degenerativas.

Ademais, não é crível que uma pessoa portadora de diversas doenças em
estado avançado, a ponto de lhe causar a incapacidade omniprofissional, apresente, como
histórico médico, apenas um único laudo de 16/03/2020 (Evento 1, LAUDO6). 

 Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, concluo que
o ingresso tardio da requerente ao RGPS ocorreu com o único objetivo de assegurar a
percepção de benefício por incapacidade, o que configura a hipótese de filiação viciada
(programada para a obtenção de benefício considerando incapacidade certa), o que
inviabiliza a concessão do benefício postulado. Nesse sentido:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE
PREEXISTENTE. FILIAÇÃO TARDIA. DOENÇAS DE NATUREZA CRÔNICO-
DEGENERATIVAS. 1. A Lei nº 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos
necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam:
qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia
incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.
O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei
nº 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária. 2. O conjunto
probatório produzido demonstrou que a incapacidade da parte autora deriva de
patologias de natureza crônico-degenerativas, evidentemente preexistentes à refiliação ao
RGPS, consoante se infere dos atestados médicos e exames que instruíram a inicial, todos
contemporâneos ao ajuizamento da ação e segundo os quais as patologias apresentadas
já se encontravam em estágio avançado, tratando-se de patologias de evolução lenta e
típicas do grupo etário. 3. Em se tratando de doença preexistente à refiliação ao RGPS,
nos termos do art. 42, § 2º, da Lei nº 8.213/91, não preencheu a parte autora um dos
requisitos legais exigidos pela legislação de regência para a concessão dos benefícios por
incapacidade, a tornar inviável a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez postulados, pelo que de rigor a decretação da improcedência
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do pedido inicial. 4. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à
hipótese prevista no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Tutela revogada. 5. Apelação do INSS
provida. (TRF-3 - ApCiv: 00343117520174039999 SP, Relator: Desembargador Federal
PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/09/2020, 7ª Turma, Data de
Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/10/2020)

No mesmo sentido, cabe trazer à colação o entendimento de uma das Turma
Recursais do Rio de Janeiro, a saber:

"A autora, com 68 anos, vendedora ambulante, apenas recolheu 29 contribuições para o
RGPS entre 09/1994 e 01/1997 e só voltou a se refiliar em 02/2014, já com 65 anos de
idade. A sentença condenou o INSS a implantar auxílio-doença desde 10/2015, porque
constatada a presença de diabetes, hipertensão arterial, catarata, cervicobraquialgia e
lombociatalgia. Considerando que tais doenças são degenerativas, que tendem ao
agravamento e que a autora já tem 68 anos de idade, caso mantida a sentença, o auxílio-
doença tenderá à concessão de aposentadoria por invalidez para pessoa que contribuiu
para a Previdência por menos de cinco anos, verdadeira burla aos caráter contributivo.
Com base nos fundamentos constantes da ementa adiante transcrita, voto pelo provimento
do recurso interposto pelo INSS para julgar improcedente o pedido: PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. (RE)FILIAÇÃO TARDIA. DOENÇAS INERENTES
À FAIXA ETÁRIA. 1. Não obstante o aspecto social da Previdência, o legislador não
dispõe de ampla discricionariedade para criar benefícios com requisitos pouco rigorosos,
uma vez que a EC 20/1998 explicitou como critério do sistema previdenciário a
preservação do equilíbrio financeiro-atuarial. 2. A interpretação constitucionalmente
adequada da Lei 8.213/1991 deve prestigiar as normas que asseguram o primado do
trabalho como base da ordem social, que condicionam a cobertura previdenciária ao
princípio contributivo e que impõem a observância do equilíbrio financeiro e atuarial
(arts. 193, 195, II, e 201 da CRFB/1988). 3. Consequentemente, com fundamento também
nos arts. 42, § 2º e 59, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, restringe-se a concessão de
benefícios a quem só se (re)filiou ao RGPS quando já era iminente o surgimento de
restrições à capacidade plena para o trabalho em função de moléstias inerentes à terceira
idade (hipertensão arterial, problemas ortopédicos, diabetes etc). Interpretação que
conduzisse a resultado diverso seria contrária ao sistema, pois atribuiria vantagens a
quem deixou para contribuir apenas quando era conhecida a forte possibilidade de
concretização do risco social, fato que estimula outros segurados a pararem de contribuir
solidariamente, o que pode conduzir ao colapso da Previdência. Precedentes da 5ª Turma
Recursal do Rio de Janeiro: recursos 0016738-07.2015.4.02.5154/01, 0500148-
43.2016.4.02.5159/01, 0139844-43.2014.4.02.5153/01, 0003452-96.2014.4.02.5153/01 e
0500015-71.2016.4.02.5168/01. 4. No caso concreto, a parte autora recolheu poucas
contribuições em 1992 e depois só voltou a contribuir, por doze meses, em 2012, quando
já tinha 60 anos de idade. Há comprovação documental de que a hipertensão e a
diabetes – doenças comuns à faixa etária – são preexistentes à filiação, presumindo-se
também a preexistência da discopatia (por ser doença degenerativa comum à terceira
idade), que comprovadamente resultou em incapacidade antes de cumprida a carência.
5. Recurso interposto pelo INSS provido para julgar improcedente o pedido. (5ª TR-RJ,
recurso 0002437-92.2014.4.02.5153/01, Redator para acórdão JF Iorio S. D’Alessandri
Forti, julgado em 31/10/2017) Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017. IORIO SIQUEIRA
D’ALESSANDRI FORTI Juiz Federal)

Desse modo, reformo a Sentença e julgo improcedente o pedido autoral.
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas
Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001682884v13 e do código CRC 421ec2b4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017008-07.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSCENILDO ALVES LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a conceder o auxílio por
incapacidade temporária NB 31/630.875.924-8 desde 2/1/2020, convertendo-o em
aposentadoria por incapacidade permanente com DIB em 11/8/2021".

Em suas razões recursais (Evento 52), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que a simples indicação de cirurgia como forma de recuperação não permite afirmar
tratar-se de incapacidade permanente, uma vez que, em princípio, esta é passível de
recuperação; e (ii) uma vez que a estimativa feita pelo perito judicial depende de evento
ainda incerto (cirurgia sem previsão para ocorrer), deveria ter sido fixado o prazo de 120
dias previsto no §9º do Art. 60 da lei 8.213/1991, com a redação dada pela lei nº
13.457/2017.

Contrarrazões de evento 57.

IDADE 69 anos
PROFISSÃO Lanterneiro
DOENÇA(S) Catarata e glaucoma em ambos os olhos

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.
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§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
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31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
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encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
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alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 26/05/2021 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 02/01/2020 e sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 11/08/2021, por
médica especialista em Oftalmologia, concluiu que o autor padece de catarata e
glaucoma em ambos os olhos, patologias que o incapacitam para o trabalho desde 2019
(DII).

Quanto à natureza da incapacidade laborativa da parte autora, se temporária
ou permanente, a perita judicial limitou-se a afirmar que se trata de "incapacidade de
duração indefinida".

Além disso, deixou assente a douta médica:
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15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a
pessoa examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico?
Necessita de cirurgia de catarata. Está aguardando há 3 anos na fila para cirurgia de
catarata.

16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode
ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada
compatível com sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as
quais a reabilitação profissional seria possível. No momento não pode ser reabilitado.

Pois bem.

A impugnação da parte ré limita-se ao deferimento da aposentadoria por
invalidez à autora.

Como se observa no laudo médico do Juízo, a perita condicionou a
recuperação da capacidade laborativa da parte autora à realização de procedimento
cirúrgico.

A Lei 8.213/1991, em seu Art. 101, preconiza que:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o
pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se
a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por
ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos. (gn)

Consubstanciadas no referido dispositivo legal, há interpretações que se o
único meio de tratamento possível para que o segurado recupere sua capacidade
laborativa for a intervenção cirúrgica, a incapacidade laboral deve ser considerada, ao
menos, de duração indefinida, cabendo a concessão de aposentadoria por invalidez.

Contudo, da leitura atenta do texto legal, é possível concluir que o benefício
concedido não será, automaticamente, a aposentadoria por invalidez o que, a meu ver,
deve ser analisado caso a caso.

Além disso, a TNU, no julgamento do Tema n. 272, firmou a seguinte tese:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não
autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria
por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação
inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico".
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Com efeito, encontrando-se a parte autora atualmente com 69 anos de idade
e diante do seu quadro clínico comprovado nos autos, bem como o fato que precisa
realizar intervenção cirúrgica para, eventualmente, recuperar sua aptidão para o trabalho,
concluo pela inviabilidade de reabilitação profissional, sendo devida, no presente caso, a
concessão da aposentadoria por invalidez conforme determinado na Sentença.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001690524v5 e do código CRC d6e3b7f6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000916-73.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RENATO GUEDES OTONI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder à parte autora o benefício
de aposentadoria por incapacidade permanente, com início do benefício (DIB) em
15/02/2019".

Em suas razões recursais (Evento 81), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que a sentença merece parcial reparo quanto à DIB da aposentadoria por invalidez; e
(ii) que o auxílio doença deveria ser convertido em aposentadoria por invalidez apenas a
partir da data da perícia judicial, em 22/09/2020, e não desde a DII fixada na perícia
judicial, como fez a MM. Juíza.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier

5000916-73.2020.4.02.5005 500001689384 .V7 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 463



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 556/1121

incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.
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Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".
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Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".
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A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

A TNU, no julgamento do Tema n. 272, firmou a seguinte tese:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não
autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria
por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação
inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 07/04/2020 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 15/02/2019 e sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente.

A perícia judicial (Evento 46), elaborada em 22/09/2020, concluiu que
o autor padece de sequela de fratura de platô tibial esquerdo, patologia que o incapacita
total e permanentemente para o trabalho desde 05/12/2018 (DII), dia em que sofreu o
acidente.

Em suas conclusões, deixou assente o jusperito:
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Após exame pericial e avaliação de todos os elementos técnicos disponíveis, concluo que
o(a) periciando(a) apresenta Sequela de Fratura de Platô Tibial Esquerdo, com
alterações ao exame físico, e com repercussão em sua capacidade laboral. Concluo que
HÁ incapacidade, de caráter total e permanente. Inicio da incapacidade atual:
05/12/2018.

Pois bem.

Conforme se avista no recurso inominado interposto pelo INSS, sua
impugnação limita-se à DIB da benesse deferida.

A Sentença determinou a concessão da aposentadoria por invalidez desde a
DER em 15/02/2019 (Evento 1, PROCADM7, fl. 5).

Conforme jurisprudência do STJ, havendo requerimento administrativo, a
aposentadoria por invalidez é devida desde a data de seu protocolo. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO
QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem
estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por
invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve
requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2. A
jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo,
como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não
fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem,
portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43,
§ 1º, a, da Lei 8.213/1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação
sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar
como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento
administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (STJ - REsp:
1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida sem retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
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9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001689384v7 e do código CRC cb130d45. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029565-26.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ MOISES GUASTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "para conceder aposentadoria por invalidez desde
10/05/2021, com renda majorada em 25% por necessidade de assistência permanente de
terceiros".

Em suas razões recursais (evento 48),  alega, em síntese, que (i) a perícia
judicial constatou incapacidade total e definitiva apenas para a função de motorista de
caminhão; (ii) na data de início da incapacidade (DII), em 02/2017, o autor não detinha
qualidade de segurado do RGPS; (iii) não cumpriu o período de carência de 12 meses;
(iv) o magistrado flexibilizou a necessidade das 12 contribuições, em razão de doença
cardiovascular grave, ocorre que o perito não constatou cardiopatia grave; (v) o
autor é portador de insuficiência corononária desde 2013, portanto, é exigido o período de
carência completo;  e (vi) por não preencher os requisitos para concessão do benefício
previdenciário pleiteado, deve a sentença ser reformada para adequar-se ao caso concreto.

Contrarrazões de evento 54.

VOTO

Da comprovação da incapacidade laborativa

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
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com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico,
devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-
se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho.
Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da
OIT (Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.

A TNU, no julgamento do Tema n. 272, firmou a seguinte tese a respeito da
necessidade de cirurgia:

"A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não
autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria
por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação
profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação
inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese a respeito da pessoa portadora de
HIV:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese a respeito do período de pandemia do coronavírus:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
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pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Há presunção do estado incapacitante desde a data do cancelamento do
benefício quando a incapacidade atual decorre da mesma doença ou lesão que justificou a
concessão do benefício que se pretende restabelecer e não há retorno ao trabalho após à
data de cessação do benefício (TNU, PEDILEF 201071650012766, Rel. Juiz Federal
Janilson Bezerra de Siqueira, DJ 26/10/2012; TRF/2ª Região Processo 0005649-
36.2014.4.02.9999, DJ 4/8/2014; TRF/5ª Região, Processo 00039413020154059999,
DJ 10/3/2016; TRF/4ª Região, Processo 5000914-71.2018.4.04.7122, DJ 24/01/2019). 

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

Da carência

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:
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Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese: "O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese: "O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

Da dispensa de carência

A carência constitui pressuposto para a obtenção de benefícios
previdenciários de caráter alimentar, entretanto é dispensada para fins de concessão de
benefício devido em face de incapacidade, "nos casos de segurado que, após filiar-se ao
RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de
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acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator
que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado" (inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/1991). 

Há controvérsia, contudo, se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei
n. 8.213/1991 é taxativo ou meramente exemplificativo, podendo contemplar outras
hipóteses de isenção de carência como a doença arterial periférica.

A redação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/1991, acima transcrito, parece
permitir a dispensa da carência em três grupos de situações distintas: a) a primeira, nos
casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho;
b) a segunda nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência
Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de
acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência; e c) a terceira
quando houver outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam
tratamento particularizado. 

Da leitura do inciso II do art. 26,  exsurge a constatação de que esse rol é
taxativo. Não é possível extrair outras hipóteses de isenção da carência para o segurado
filiado. Contudo, a lista contemplada na segunda situação acima destacada não é
exaustiva. Caso contrário, corre-se o risco, com a ausência de atualização da lista, de
doenças tão graves quanto aquelas já previstas não constarem do rol e pessoas acometidas
de moléstias terrivelmente devastadoras, com evolução mais célere entre o contágio e a
manifestação da incapacidade, ficarem privadas da concessão do benefício em virtude da
falta da carência. Além disso, a terceira situação permite a dispensa quando houver ou
outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado.

Ou seja, a lista de doenças não pode ser considerada taxativa, uma vez que
não é possível enclausurar nela todas as enfermidades que poderiam ser enquadradas
nesse conceito de doença grave, sendo plenamente possível que um segurado seja
portador de moléstia que o coloque em igualdade de condições para fins de dispensa de
carência para a concessão do benefício. Como exemplo de que a lista prevista no art. 151,
atualmente, não pode ser taxativa, bastaria pensar, por exemplo, em um segurado
vitimado pelo coronavírus que, em face de complicações decorrentes, resultasse incapaz
de forma permanente para as suas ocupações habituais.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva para a lista, hoje
constante do art. 151, para fins de dispensa de carência, uma vez que seria impossível que
as normas arrolassem todas as doenças existentes consideradas graves.

Sobre essa questão, oportuno é o destaque do julgamento do PEDILEF n.
050573821.2016.405.8100, pela TNU, em 23/02/2018:
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(...)  No mais, observo que o rol de doenças elencadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, não
é taxativo, sendo reconhecida pelos Tribunais a possibilidade de aplicação análoga de tal
dispositivo. Todavia, não basta ao julgador constatar a gravidade da doença analisada
para que seja aplicada a analogia, do contrário, é preciso que haja correspondência entre
a moléstia apresentada pelo segurado e uma das enfermidades elencadas previamente
como isentas de carência na norma abstrata. As doenças enunciadas no art. 151, da Lei
n. 8.213/91, em razão de sua especial gravidade, são próprias à “invalidez mórbida”, isto
é, “doenças que, por causar especial sofrimento ou estigmatizar o paciente, dispensam a
carência para a concessão do benefício, desde que a doença se manifeste após a filiação”
(Daniel Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Junior. Comentário à Lei de Benefícios
da Previdência Social. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 419).

A lista das doenças que dispensam o período de carência encontra-se
regulamentada no art. 147, II, anexo XLV, da Instrução Normativa 77/2015 do INSS. São
elas: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson;
espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante); Síndrome da Imunodeficiência Adquirida –AIDS; contaminação por
radiação com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia grave.

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

Da carência de retorno

Sabe-se que o resgate de contribuições vertidas anteriormente à perda da
qualidade de segurado, para fins de somá-las àquelas vertidas após a refiliação ao RGPS,
submete-se ao seguinte regramento, impondo-se aplicar a lei vigente na DII (TNU, tema
representativo de controvérsia n. 176):

Data do fato gerador (DII) Legislação aplicável Possível o resgate?
07/07/2016 Parágrafo único do art. 24 da Lei n.

8.213/1991 (redação original)
SIM, desde que cumprida, a partir da
nova filiação, 1/3 (um terço) da carência

08/07/2016 a 04/11/2016 Parágrafo único do art. 24 da Lei n.
8.213/1991, com a redação dada pela
MP n. 739/2016

NÃO

05/11/2016 a 05/01/2017 Parágrafo único do art. 24 da Lei n.
8.213/1991 (redação original)

SIM, desde que cumprida, a partir da
nova filiação, 1/3 (um terço) da carência

06/01/2017 a 26/06/2017 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com
redação dada pela MP n. 767/2017

NÃO
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27/06/2017 a 17/01/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com
redação dada pela Lei n.
13.457/2017

SIM, desde que cumprida, a partir da
nova filiação, metade da carência

18/01/2019 a 17/06/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com
redação dada pela MP n. 871/2019

NÃO

A partir de 18/06/2019 Art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, com
redação dada pela Lei n.
13.846/2019

SIM, desde que cumprida, a partir da
nova filiação, metade da carência

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Do pagamento do benefício

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese: "O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".

Da prescrição/decadência

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

DO CASO CONCRETO

O autor ajuizou esta ação em 15/08/2021 requerendo a concessão de
benefício por incapacidade temporária desde 10/05/2021 e sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos autos, que recebeu benefício por
incapacidade temporária de 22/04/2013 a 31/12/2013 (evento 5/OUT2).
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A sentença julgou procedente a pretensão inicial entendendo que o autor
faria jus ao recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/634.998.416-5, formulado em
10/05/2021, foi indeferido porque a perícia médica administrativa não constatou
incapacidade para o trabalho (evento 1, OUT4). 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou
coronariopatia e polineuropatia periférica. Relatou marcha claudicante com ajuda de
muletas, amplitude e força diminuída dos movimentos dos membros inferiores (quesitos 3
e 4, evento 34). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual
de motorista (quesitos 6-7). Atestou limitação para andar, subir escadas, carregar peso,
ficar em pé e trabalhar sentado (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para
o trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito
16). O perito examinou o autor em 01/12/2021 (evento 26) e estimou o início da
incapacidade em 02/2017 (quesito 10)

O autor manifestou-se acerca do laudo pericial sem impugná-lo (evento 40).

O INSS não apresentou impugnação específica sobre o laudo pericial, mas alegou o
seguinte (evento 41, PET1):

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final
do prazo estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do
segundo mês seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99). Após ter
recolhido contribuição previdenciária em 12/2014, o autor perdeu a qualidade de
segurado em 16/2/2016 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99). O
autor reingressou no RGPS em 09/2016 (evento 5, OUT2):
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De acordo com a redação original da Lei nº 8.213/91, quando havia perda da qualidade
de segurado, as contribuições anteriores a essa data só podiam ser computadas para
efeito de carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência
Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido (art. 24, parágrafo
único, da Lei nº 8.213/91). Como a carência do auxílio-doença equivale a 12
contribuições, o segurado que recuperava a filiação previdenciária precisava recolher 1/3
disso (1/3 de 12 = 4) para aproveitar as contribuições anteriores à perda da qualidade de
segurado.

A Medida Provisória nº 739, de 2016, revogou o parágrafo único do art. 24 da Lei nº
8.213/91 e acrescentou um parágrafo único ao art. 27 da mesma lei, prevendo nova regra
para cumprimento do requisito da carência em caso de perda da qualidade de segurado:

Art. 27. (...)

Parágrafo único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência
para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de
salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência
Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25.

A Medida Provisória nº 739/2016 não foi aprovada pelo Congresso Nacional, com a
cessação da sua eficácia voltou a valer a regra do parágrafo único do art. 24 da Lei nº
8.213/91, que até então estava com seus efeitos suspensos.

Sobreveio a Medida Provisória nº 767, publicada em 6/1/2017, repetindo a regra da
medida provisória anterior, mas colocando-a no caput do novo art. 27-A. O parágrafo
único do art. 24 da Lei nº 8.213/91 tornou a ser revogado.

Essa medida provisória foi finalmente convertida na Lei nº 13.457, publicada em
27/6/2017, que alterou sensivelmente a regra anterior do caput do art. 27-A:

Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a
concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova
filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do
caput do art. 25 desta Lei.

Assim, o período da carência de retorno variou ao longo do tempo da seguinte forma:

Período de vigência Número de contribuições para Base legal
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carência de retorno
Até 7/7/2016 4 contribuições Redação original do art. 24, parágrafo

único, da Lei nº 8.213/91
8/7/2016 a 4/11/2016 12 contribuições Medida Provisória nº 739/2016, que

entrou em vigor na data da sua
publicação. Como não foi aprovada
nem rejeitada dentro do prazo de 120
dias, teve sua vigência encerrada em
4/11/2016, conforme Ato Declaratório
do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional nº 58, de 2016.

5/11/2016 a 5/1/2017 4 contribuições Com a cessação da eficácia da MP
739, voltou a vigorar o art. 24,
parágrafo único, da Lei nº 8.213/91

6/1/2017 a 26/6/2017 12 contribuições Medida Provisória nº 767, de 6 de
janeiro de 2017

27/6/2017 a 17/1/2019 6 contribuições Lei nº 13.457/2017, resultante da
conversão da MP 767

18/1/2019 a 17/6/2019 12 contribuições Medida Provisória nº 871, de 18 de
janeiro de 2019

A partir de 18/6/2019 6 contribuições Lei nº 13.846/2019

A Turma Nacional de Uniformização decidiu que o período de carência de retorno deve
ser regulado segundo a norma vigente na data de início da incapacidade. Firmou-se a
seguinte tese: "Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias
739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas". Eis a
ementa do julgamento:

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DOS NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA PREVISTOS
NAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. TURMA RECURSAL DEU
CARÁTER ULTRATIVO À REGRA DO PARÁGRAO ÚNICO DO ART. 24 DA LEI Nº
8213/91, OU SEJA, HAVENDO PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO(A), SE
ESTE(A), APÓS RECUPERÁ-LA, RECOLHEU UM TERÇO DO NÚMERO DE
CONTRIBUIÇÕES EQUIVALENTES À CARÊNCIA (12 CONTRIBUIÇÕES) ANTES DA
VIGÊNCIA DAS REFERIDAS MEDIDAS PROVISÓRIAS, CONSIDERA-SE CUMPRIDA
A CARÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. NÃO SE PODE DISSOCIAR AS REGRAS DE CARÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO QUE DÁ ORIGEM
AO BENEFÍCIO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (PEDILEF 5001792-
09.2017.4.04.7129/RS, rel. Juiz GUILHERME BOLLORINI, DJe-TNU 21/08/2018).

Na data de início de incapacidade, em 02/2017, estava em vigor a Medida Provisória nº
767, que estipulava em doze meses o período de carência de retorno.

Entre o reingresso do autor no RGPS, em setembro/2016, e a data de início da
incapacidade, em fevereiro/2017, o autor recolheu menos de doze contribuições
previdenciárias. 
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A carência de retorno não foi cumprida, mas pode ser dispensada no caso do autor,
porque acometido por cardiopatia grave. 

Segundo o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, a carência é dispensada quando o segurado é
acometido por alguma das doenças especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da
Saúde e da Previdência Social. De acordo com o art. 151 da Lei nº 8.213/91 (redação
dada pela Lei nº 13.135, de 2015), uma dessas doenças é a cardiopatia grave.

O perito do juízo atestou incapacidade para o trabalho em decorrência
de coronariopatia. Trata-se de doença das artérias do coração. E a gravidade dessa
doença cardíaca pode ser inferida da relação de limitações funcionais atestada pelo
perito: o autor não pode andar, subir escadas, carregar peso, ficar em pé nem trabalhar
sentado (quesito 8). E também pode ser inferida do fato de o perito ter confirmado
necessidade de assistência permanente de terceiros (quesito 17). Portanto, o autor estava
dispensado de cumprir a carência de retorno.

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O perito examinou o autor em 01/12/2021 (evento 26) e estimou o início da incapacidade
em 02/2017 (quesito 10). Assim, na data do requerimento do benefício, em 10/05/2021, o
autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito à aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento
administrativo de auxílio-doença NB 31/634.998.416-5, em 10/05/2021.

O autor tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por
invalidez previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, porque o perito confirmou a necessidade
de assistência permanente de terceiros (quesito 17).

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria por
invalidez desde 10/05/2021, com renda majorada em 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros.

(...) 
 

Com efeito, a  perícia judicial (evento 34), elaborada em 01/12/2021, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, portador de
hipertensão arterial, coronariopatia, polineuropatia periférica, hipertensão arterial
sistêmica, estava incapacitado, total e definitivamente para o trabalho habitual de
motorista.
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Destacou o perito que (i) o periciando informou que não trabalha desde
2011 e que realizou alguns bicos de motorista durante o ano de 2013,
apresentando dificuldade para deambular com início em 2011, com piora progressiva,
levando à incapacidade em 2015, fazendo uso de medicamentos para o coração e para
pressão arterial, recentemente, teve dois infartos do miocárdio, em 2013 e 2020; (ii) ao
exame físico, ele apresentou-se com aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco regular,
em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, pressão arterial de 110 x 80 mmHg,
aparelho respiratório eupnéico, tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio
vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios, abdome atípico, ausência de atitude
antálgica, marcha claudicante com ajuda de muletas, amplitude e força dos movimentos
dos membros inferiores diminuída, membros superiores com motricidade e força
preservadas, musculatura eutônica, ausência de edema em membros e/ou articulações;
(iii)  o histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e
documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que o periciando apresenta
hipertensão arterial, coronariopatia, polineuropatia periférica e hipertensão arterial
sistêmica; (iv) baseado no exame médico pericial, constata-se que atualmente há
incapacidade laborativa devido ao fato de as doenças estarem em atividade; (v) constata-
se a presença de incapacidade a partir de 05/2013 (data do 1ª infarto do miocárdio), de
forma contínua, por duração estimada de 6 meses, tempo este necessário para
recuperação do quadro clínico, também em 02/2017 (data obtida por anamnese, exame
físico, laudos médicos e história natural da doença), de forma contínua, até a presente
data sem perspectiva de melhora; (vi)  o autor não tem aptidão física para exercer sua
atividade laborativa em razão da presença das enfermidades constatadas, pois apresenta
limitações para andar, subir escadas, carregar peso, ficar em pé, trabalhar sentado;
(vii) caso continue a laborar, seu estado de saúde poderá se agravar, necessitando,
portanto, de repouso; (viii) a data provável de início da incapacidade foi fixada em
02//2017; (ix) a incapacidade do caso clínico em tela é total e definitiva, não podendo ser
o autor reabilitado ou laborar em outra atividade que necessite de esforço físico; e (x) o
autor necessita também de auxílio de terceiros para realização das atividades diárias.

Como se observa, o perito constatou incapacidade temporária por 6 meses
(a partir de 5/2013) e permanente a partir de 2/2017.

Consta, no dossiê previdenciário de evento 6, que o autor recebeu auxílio-
doença de 22/4/2013 a 31/12/2013 e participou do RGPS como contribuinte individual de
1/12/2014 a 31/12/2014, 1/9/2016 a 30/4/2018, 1/4/2019 a 31/5/2019 e 1/1/2020 a
31/8/2021.

Ou seja, na DII em 2/2017, o autor detinha a qualidade de segurado da
Previdência Social (reingressou ao sistema em 1/9/2016) e contava com 6 contribuições
previdenciárias. 
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Registre-se, contudo, que, em 2/2017, estava em vigor a MP n. 767/2017,
que exigia a carência de 12 meses (carência de retorno). Dessa forma, pode-se concluir
que, na DII, em 2/2017, o autor não contava com  a carência necessária para obtenção do
benefício almejado, todavia, nota-se que o autor manteve o pagamento de contribuições
previdenciárias de 1/9/2016 a 30/4/2018, 1/4/2019 a 31/5/2019 e 1/1/2020 a 31/8/2021 e
requereu o benefício somente em 10/5/2021, momento em que detinha a qualidade de
segurado e a carência suficiente para obtenção da aposentadoria concedida na sentença. 

Sendo assim, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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mediante o preenchimento do código verificador 500001694864v27 e do código CRC 17e3bcc7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001301-84.2021.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE PAULO BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "CONDENAR o réu a restabelecer em favor da parte
autora o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA nº 171.782.206-
9, com DIB em 17/04/2021 e DCB em 05/07/2021, devendo este benefício ser convertido
em APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE a partir da
citação, com DIB em 06/07/2021".

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte recorrente alega, em síntese,
(i) que se trata de segurado com 53 anos, motorista profissional de carros leves e de
caminhão, com CNH válida e apta a exercer atividade remunerada, portador de hérnia de
disco passível de correção cirúrgica; (ii) conforme avaliação do perito judicial, ainda que
realizasse tal procedimento, não seria apto a retornar à atividade de motorista de
caminhão, podendo, contudo, exercer outras que não demandem esforço físico; e
(iii) dessa forma, há que se reconhecer ao menos indícios de que a parte Autora possui
resíduo laboral para retornar ao mercado de trabalho, considerando se tratar de segurado
relativamente jovem, que possui limitação de natureza moderada.

Contrarrazões de Evento 42.

IDADE 54 anos
PROFISSÃO Motorista
DOENÇA(S) Transtorno de disco intervertebral lombar com radiculopatia

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (ou benefício
por incapacidade temporária e aposentadoria por aposentadoria por
incapacidade permanente) dependem, para a sua obtenção, da convergência de três
requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do
período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial
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ou total e temporária (benefício por incapacidade temporária) ou total e permanente
(aposentadoria por incapacidade permanente) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-
63 da Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe
incapacidade total e permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova
acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, mormente
com a realização de perícia médica. Aos casos em que a incapacidade for temporária,
ainda que total ou parcial, caberá a concessão de benefício por incapacidade temporária,
que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier
incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for
extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a
concessão de benefício por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade
permanente. Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, prevê
o art. 15 desse diploma legal o denominado “período de graça”, que permite a
prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.
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§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda
da qualidade de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que
o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24,
parágrafo único, da Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos
termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em
17/8/2018,  firmou a tese de que a extensão do período de graça deve ser incorporada
definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá
ser aplicado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que
importem a perda de qualidade de segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção
de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado
para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa,
concedido por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se
enquadra no disposto no artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a
revogação da tutela antecipada ou da tutela de urgência não impede a utilização do
período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o
processo com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o
juízo a respeito da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu
impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a
juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de
que "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime
Geral de Previdência Social".

Segundo o Enunciado 22 das Turmas Recursais/ES, "não há julgamento
“extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por
invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do
benefício concedido" (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág. 48).

O Enunciado 51 destas Turmas Recursais/ES, por sua vez, consolidou o
entendimento de que "a intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a
recuperação da capacidade laborativa" (Diário Eletrônico da JF da 2ª Região,
13/12/2010, pág. 72).

Segundo a TNU, no Tema 217: “Em relação ao benefício assistencial e aos
benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não
seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os
requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC”
(PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507/GO).

A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n.   0504751-73.2016.4.05.8200, vinculado ao tema representativo n.
232, com trânsito em julgado em 28/10/2020, fixou a seguinte tese:"O auxílio-doença é
inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento
retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90,
hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a
título de auxílio-doença.".
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No julgamento do PEDILEF nº 0501223-27.2018.4.05.8405, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 251, que se deu em 21/10/2020, a TNU firmou
a seguinte tese:"O início da contagem do período de graça para o segurado que se
encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15,
inciso II e parágrafos 1º e 2° da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data
de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.".

Por sua vez, no julgamento do PEDILEF nº 0509717-
14.2018.4.05.8102, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 255, ocorrido
em 27/10/2020, a TNU firmou a seguinte tese:"O pagamento de mais de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º,
do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência
foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. ".

Segundo a Súmula 81/TNU, "a impugnação de ato de indeferimento,
cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito"
(PEDILEF n. 0510396-02.2018.4.05.8300, julgamento: 9/12/20200).

O PEDILEF n. 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, vinculado ao tema
representativo n. 246 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em
29/01/2021 e nele foi fixada a seguinte tese: "I - Quando a decisão judicial adotar a
estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a
data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser
garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido
administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou
judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias,
previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva
implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da
autarquia".

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, vinculados ao tema 1.013, com trânsito em julgado em 25/03/2021, fixou a
seguinte tese: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente".

A TNU, no julgamento do PEDILEF 500437-97.2017.4.04.7113/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 220, em 30/4/2021, firmou  a
seguinte tese:"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de
doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
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8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de
alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade. ".

A TNU, nessa mesma data (30/4/2021), no julgamento do PEDILEF
0504272-91.2018.4.05.8400/RN, vinculado ao tema representativo da controvérsia n.
239, firmou a seguinte tese: "A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego
involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado
contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele
exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.  ".

A TNU, em 23/9/2021, fixou a tese:

"É possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após análise das condições
sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente,
no caso de outras doenças, que não se relacionem com o vírus HIV, mas, que sejam
estigmatizantes e impactem significativa e negativamente na funcionalidade social do
segurado, entendida esta como o potencial de acesso e permanência no mercado de
trabalho." (PEDILEF 0512288-77.2017.4.05.8300/PE)

A TNU, na sessão do dia 10/02/2022, quando do julgamento do Tema n.
288, fixou a seguinte tese:

"Em resposta emergencial e preventiva, para evitar o risco de transmissão e contágio por
Coronavírus (SARS-CoV-2) durante a crise pandêmica, é possível a dispensa de perícia
médica para concessão de benefício por incapacidade laboral, quando apresentados
pareceres técnicos ou documentos médicos elucidativos, suficientes à formação da
convicção judicial, desde que observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
não surpresa." (PEDILEF 0507847-64.2019.4.05.8500/RJ)

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 27/04/2021 requerendo o
restabelecimento do benefício por incapacidade temporária desde a cessação em
16/04/2021 e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Consta, nos
autos, que recebeu benefício por incapacidade temporária, dentre outros períodos, de
19/07/2013 a 16/04/2021 (Evento 13, OUT2).

A perícia judicial (Evento 18), elaborada em 25/06/2021, concluiu que o
autor padece de transtorno de disco intervertebral lombar com radiculopatia, patologias
que o incapacitam parcial e definitivamente para o exercício de sua atividade laborativa
habitual desde 2005 (DII - data de início da incapacidade).

Na ocasião, deixou assente o jusperito:
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15. O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do
tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido
pelo SUS?

R= Está em tratamento regular e oferecido pelo SUS, sem previsão de término, e há
indicação cirúrgica.

Ainda, destacou o douto médico:

Os elementos técnicos disponíveis para este ato pericial demonstram congruência entre
a(s) queixa(s) do(a) periciando(a), o exame físico e os relatórios médicos, e o quadro
clínico é compatível com a(s) patologia(s) informada(s). Apresenta doença degenerativa
da coluna vertebral e hérnia de disco L5-S1 comprovada desde 2005, com indicação
cirúrgica, porém manifesta desejo de não ser tratado cirurgicamente. Há configuração de
incapacidade parcial. Não possui condições físicas para trabalhar como motorista de
caminhão, cabendo reabilitação profissional.

Pois bem.

O perito judicial, em resposta ao quesito n. 12, afirmou:

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a)
periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a
reabilitação? Qual atividade?

R= Apto para qualquer atividade administrativa ou sem esforço físico.

Sobre a possibilidade de reabilitar o autor, a Sentença assim se manifestou:

[...]

No que concerne ao tipo de benefício a ser concedido, entendo que vários aspectos devem
ser levados em consideração.

Primeiramente, importa indagar qual atividade a parte autora, com 53 anos de idade
(nascido em 1968), poderia iniciar atualmente, levando-se em consideração o seu
grau de instrução e seu longo histórico de atividades braçais e de esforço
predominantemente físico (cortador de pedras, caminhoneiro, carregador etc).

A conclusão a que se chega, inequivocamente, é que não se pode impor à parte autora,
nessa quadra da sua vida, iniciar atividade laboral de cunho intelectual ou muito diversa
da que exercera durante boa parte de sua vida. Ademais, não consigo vislumbrar, em
juízo abstracional, que atividades manuais, braçais, a parte autora poderia desempenhar,
que se agasalhe ao quadro nada animador descrito no laudo pericial. Assim, tendo em
vista o disciplinado no art. 479 do Código de Processo Civil, entendo que sua
incapacidade é total.

Ademais, há que se ressaltar que o perito médico judicial, em seu laudo, informa que o
autor "Está em tratamento regular e oferecido pelo SUS, sem previsão de término, e há
indicação cirúrgica" e complementa ressalvando que "Mesmo com a realização da
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cirurgia, considero difícil a readaptação para a atividade anterior".

Assim, mesmo uma improvável recuperação da capacidade laboral do autor depende de
tratamento cirúrgico, o qual é optativo (art. 15 do Código Civil e art. 101 da lei
8.213/91). 

Portanto, apesar da incapacidade “parcial” informada pelo perito, acredito estar
demonstrada a incapacidade laboral “total”, apta a ensejar a concessão
da aposentadoria por incapacidade permanente a partir da citação do réu.

[...]

Com efeito, diante das limitações laborativas do autor atestadas na perícia
judicial, sua idade, sua experiência profissional evidenciada nos autos, o fato de estar
afastado do mercado de trabalho desde 2013, bem como o fato de necessitar tratamento
cirúrgico, concluo, assim como o Juízo de origem, pela inviabilidade de submeter o
recorrido ao processo de reabilitação profissional, devendo a Senteça ser mantida sem
retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650918v7 e do código CRC 48d189e5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000250-78.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOCIMARA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua
conversão em aposentadoria  por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 70), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) o laudo pericial está incompleto, pois analisa apenas artrose leve em
região lombar, quando dos autos constam ainda "ev20: laudo2 HERNIA DISCO,
ESCOLIOSE; RETORNO PARA REMOÇÃO DE PONTO; ev21: laudo3 HIPERTENSA
CONTROLADA COM LOMBOCIATALGIA COM PARESTESIAS EM
TERRITÓRIO/TOPOGRAFIA DE FIBULAR COMUM DEVIDO PROVAVÉL HÉRNIA
DE DISCO EM REGIÃO LOMBAR. EM TRATAMENTO CONSERVADOR SEM
MELHORA COM ANALGÉSICOS"; (ii) constam dos autos provas que permitem ao
perito responder integralmente aos aos seus quesitos/questionamentos; (iii) o parecer do
perito é contraditório porque, sendo portadora das enfermidades destacadas, não tem
condições de exercer profissão de lavradora; e (iv) a perícia é contrária às demais provas
dos autos.

 Sem contrarrazões.

VOTO

A parte autora, atualmente com 28 anos de idade, ajuizou esta ação, em
5/2/2020, pugnando pela concessão de auxílio-doença desde 30/7/2019 (DER). Alega que
é portadora de TRISTEZA, ANGÚSTIA, EUFORIA, AGITAÇÃO E
NERVOSISMO, COMPATÍVEL COM CID F 31.3, enfermidade incapacitante. Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho de 22/3/2014 a 29/1/2019.

Com a inicial, a parte autora apresentou laudo médico, subscrito
em 3/12/2019 por médica psiquiatra, atestando que apresentava, à época, alteração do
humor, com choro fácil, tristeza, angústia e momentos (períodos) com ativação,
hipersexualidade, nervosismo e euforia, quadro compatível com CID F 31.3
(transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado).
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Apresentou também o laudo médico, emitido pela mesma psiquiatra (data
rasurada, não havendo como saber se emitido em 2018 ou 2019),  aduzindo que
apresentava, à época, quadro grave de transtorno afetivo bipolar, com boa evolução
atualmente, após várias tentativas terapêuticas, em uso de medicamentos.

Ainda, apresentou o prontuário médico com os seguintes registros:

31/7/2019: "Paciente relata que uma pessoa, que é paciente do CAPS, foi a casa dela com
uma faca para lhe matar e depois disso começou a chorar demais, a ficar com medo, sem
conseguir trabalhar, acha que alguém vai lhe matar; relata que tem ouvido três vozes na
cabeça; relata que estava melhor, mas, em alguns momentos, não estava bem; tem volição
diminuída e delírio aparente".

1/10/2019: "Paciente relata que tem apresentado taquicardia, falta de ar e angústia, mas
tem dia que fica com raiva; relata que se sente sobrecarregada, tem volição adequada,
quer melhorar" .

Como se observa, a autora alega, na inicial, que estaria incapacitada ao
labor por ser portadora de quadro clínico psiquiátrico. O laudo médico mais atual,
emitido em 3/12/2019, atesta que seria portadora de transtorno afetivo bipolar, porém
não sinaliza que haveria sintomatologia que pudesse afastá-la do labor habitual, ou seja,
incapacidade total e, pelo menos, temporária, considerando que há momentos de
agudização dos sintomas e momentos de controle destes, de acordo com o tratamento
realizado (medicamentoso ou terapêutico).

Para apurar a alegada incapacidade na DER ou durante a instrução
processual, foi designada a perícia judicial de evento 54 que, embora tenha reconhecido a
existência de  transtorno bipolar, não constatou sintomatologia psiquiátrica incapacitante.

Com base em tal parecer, a sentença julgou improcedente a pretensão inicial
sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação do réu à (a) concessão de
auxílio-doença, (b) conversão do benefício em aposentadoria por
invalidez, (c) pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas, (d) majoração da
aposentadoria em 25% em razão da necessidade de assistência permanente de terceiros
e (e) compensação dos danos morais narrados na inicial.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9099/95), passo a decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que
houve prévio requerimento administrativo.

O auxílio-doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:
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Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o
caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 54,
diagnosticou transtorno bipolar, afirmando o perito que "A autora apresenta a doença,
porém não há sinais de descompensação do quadro psiquiátrico recente que a impeça de
realizar sua atividade laborativa de cabelereira. A autora não apresenta incapacidade
laborativa por ora".

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de
incapacidade que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica
judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional
imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a
documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na
inicial.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos
esclarecimentos solicitados, uma vez que as respostas aos referidos quesitos podem ser
extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a
incapacidade alegada.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua
análise, tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a
ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou
não de segurado da parte autora.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por
invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a majoração em
questão é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da
assistência permanente de outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.
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Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou
que a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa à sua
personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a
situação vexatória, não demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Por outro lado, a autora, em suas razões recursais, traz argumentos que não
correspondem com os elementos dos autos e com os fundamentos da sentença,
destacando enfermidades ortopédicas e laudos médicos que não constam no processo.

Verifica-se, assim, que as razões do recurso referem-se a questões que não
só deixaram de ser tratadas na sentença, como são efetivamente estranhas ao objeto da
presente demanda. Ora, as razões do RI não impugnam as afirmativas e fundamentos da
sentença, trazendo argumentação estranha ao que restou decidido.

Apresentando razões recursais completamente dissociadas daquilo que
poderia ser motivo de irresignação, o RI acaba por padecer de nítida irregularidade
formal, a caracterizar a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Sobre a matéria, destaca o julgado deste TRF:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO-CONHECIMENTO.
1. A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de ser ressarcida por supostos danos
morais e materiais advindos de seu afastamento da Companhia Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras - CAEBB, no período compreendido entre a sua demissão e
readmissão no serviço público, por força da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94. 2. O
Juízo sentenciante julgou os pedidos improcedentes por compreender que a própria lei da
anistia prevê a impossibilidade de ser atribuído "qualquer efeito retroativo às decisões
que determinem a reintegração de servidor ou empregado público em decorrência do
reconhecimento da condição de anistiado". 3. Ocorre que nas razões de apelação, a
autora discutiu o regime jurídico que lhe seria cabível, isto é, se deveria ser aplicado o
regime único ou a CLT. Verifica-se, assim, que as razões do recurso referem-se a questões
que não só deixaram de ser tratadas na sentença, como são efetivamente estranhas ao
objeto da presente demanda. 4. As razões do apelo não impugnam as afirmativas e
fundamentos da sentença, trazendo argumentação estranha ao que restou decidido. 5. Ao
apresentar razões recursais completamente dissociadas daquilo que poderia ser motivo de
irresignação, a apelação acaba por padecer de nítida irregularidade formal, a
caracterizar a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. 6. Apelo não-
conhecido. (TRF, 2ª REGIÃO, Apelação: AC 0014235-12.2014.4.02.5101 RJ, DJ
14/10/2015)

Dessa forma, o recurso ora em apreço não deve ser conhecido por esta TR.

Da parte dispositiva
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Voto por não conhecer o recurso da parte autora. Condenação em custas e
em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos
do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001666186v11 e do código CRC 2e975462. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000339-70.2021.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MANOEL MAGNO GOMES SABINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora e
 pelo INSS em face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de vícios.  

O INSS, em suas razões de evento 37, alega, em síntese, que há contradição
no acórdão consistente em inexistir informação no PPP de exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, mas sim de exposição a "hidrocarbonetos" somente, destacando a
impossibilidade de reconhecer a especialidade diante da apresentação de PPP que
consigne genericamente a exposição a “produtos químicos”, “graxa”, "hidrocarbonetos",
sem especificação de quais seriam as substâncias nocivas previstas nos decretos, sobre a
composição desses produtos, isto é, se eles eram ou não derivados tóxicos do carbono,
compostos por hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos, pois, à míngua desse dado, não é
possível afirmar que tais produtos encontrem enquadramento em quaisquer dos agentes
químicos descritos nos anexos dos Decretos ns. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e
3.048/1999, sendo imprescindível descrição dos agentes químicos aos quais o segurado
esteve exposto para que haja enquadramento da atividade como especial.

O autor, em suas razões de evento 39, alega que o acórdão seria omisso
quanto ao fato de que, em 13/11/2019, necessitava de 20 dias, sendo o pedágio a ser
cumprido de apenas 10 dias, afirmando que a DIB deve ser fixada em 13/12/2019
(conforme a regra prevista no art. 17 da EC n. 103/2019). Suscita ainda erro material na
parte dispositiva do julgado com relação ao período especial reconhecido de 1/3/1988 a
2/9/1991.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
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requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera
omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois
enquadramentos legais do parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de
coerência com o novo regime de fundamentação exauriente (superando o anterior regime
da fundamentação suficiente do CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o
resultado da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou
absurdas, aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas
circunstâncias, demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula
constitucional do contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido
pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de
reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que  o autor faria jus ao reconhecimento de
atividade especial em diversos períodos laborados com exposição a agentes insalubres,
sob os seguintes fundamentos:

(...)

Como se observa, o autor objetiva o reconhecimento de atividade especial de 01/03/1988
a 02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a
22/03/2011, 02/04/2012 a 30/10/2012 e 01/11/2014 a 31/01/2020.

Com a inicial, o autor apresentou a  CTPS demonstrando que, de 01/03/1988 a
02/09/1991, ele laborou como bombeiro na empresa Posto União Comércio
Representações Ltda.; de 01/07/1992 a 28/02/1994, laborou como frentista na empresa
Petroconte Ltda.; de 01/06/1995 a 03/08/1998, laborou como frentista na empresa Auto
Posto Central Ltda.; de 24/05/2006 a 22/03/2011, laborou como frentista na emprsa Auto
Posto Iconha (posto de gasolina); de 02/04/2012 a 30/10/2012, laborou como auxiliar de
serviços gerais na empresa Metalúrgica DJA Ltda.; e de 01/11/2014 a 31/01/2020,
laborou como frentista na empresa Auto Posto Central Ltda.

Apresentou, também, o PPP e LTCAT expedido pela empresa Posto União Comércio e
Representações Ltda., em 5/2018, demonstrando que a atividade de frentista desenvolvida
de 1/3/1988 a 2/9/1991 sujeitava o trabalhador à exposição a hidrocarbonetos (óleo
diesel, gasolina, etanol) e a ruído em intensidade de 71,8 dB(A). Ainda, o PPP expedido
pela empresa Preconte Ltda. demonstrando que laborou de 1/7/1992 a 28/2/1994 como
frentista e que esteve exposto a ruído em intensidade de 71,8 dB(A) e a hidrocarbonetos
(combustíveis). 
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Consta também o PPP expedido por Auto Posto Central Ltda. demonstrando que, de
1/3/1999 a 2/5/2005, laborou como frentista e que esteve exposto a ruído de 74,5 dB(A) e
a hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina e etanol), bem como o PPP expedido por Auto
Posto Iconha Ltda. demonstrando que laborou como frentista de 24/5/2006 a 22/3/2011 e
que esteve exposto a ruído em intensidade de 80,0 dB(A) e a hidrocarbonetos
(combustível), e ainda o PPP expedido por Auto Posto Central demonstrando que, de
1/11/2014 a 31/1/2020, laborou como frentista e que esteve exposto a ruído em
intensidade de 74,5 dB(A) e a hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina e etanol). 

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o indivíduo a
condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou
seja, antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista
de posto de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item
1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.
83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que cabe o
enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos (dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos
agressivos classificados como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns.
53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em
vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n.
3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os hidrocarbonetos como
agentes nocivos à saúde.

A TNU, em 11/9/2014, no julgamento do Tema 157, fixou a seguinte tese: "Não há
presunção legal de periculosidade da atividade do frentista, sendo devida a conversão de
tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes nocivos por
formulário ou laudo, tendo em vista se tratar de atividade não enquadrada no rol dos
Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979".

Registre-se também que a comprovação do exercício permanente (não ocasional,
nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/1995, que deu
nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, foi editada a Súmula
49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995,
a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de
forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do Anexo IV
do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c)
utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização
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de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e
solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e
vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo mencionado
apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11, Quadro
1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o diisocianato
de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é mencionado
apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11, Quadro
1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos da
seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação
de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes
contendo hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e
derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos
especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de
produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças.
Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos
impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas,
esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e
outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado
sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente
contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a aferição
de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição aos
hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos
parâmetros verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma
quantidade do agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a
menor proximidade com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é
notoriamente muito menor, não se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar que, dos
três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e diesel), apenas a
gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução ANP 7, de
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09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve e sai na
fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à
gasolina, tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é
de 1% (Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A NR-15
estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no
ambiente de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto n.
3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com exposição aos
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria
Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam listados no
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo
considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma vez
que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e não se
sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na
própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos
para Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de especialidade por
exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é quantitativa, e
sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao agente
nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do
trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina, que
contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já reconhece o
exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a gasolina/benzeno,
conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
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Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019.

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de a LINACH
afirmar que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos e os
frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade em questão deve
ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na ação 0008147-
03.2017.4.02.5052, proferido na sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz Federal Pablo
Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos. 
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS). 
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual
teve por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta
Portaria.” 
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em
terra firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de
consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo
INMETRO.” 
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de
abastecimento de combustíveis haverá exposição a benzeno. 
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado
como especial. Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida, reconhecendo
como especial o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor 
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)

No caso, considerando que o autor apresentou os PPPs relativos aos períodos
de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998
demonstrando que esteve exposto a hidrocarbonetos, deve ser reconhecida a
especialidade almejada de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992 a
28/02/1994, 01/06/1995 a 5/3/1997.

A respeito dos demais períodos, os PPPs demonstram que o autor esteve exposto a
gasolina em sua atividade de frentista, que, conforme já exposto, contém benzeno em sua
composição, atividade cancerígena. Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade
em todos os períodos almejados (02/09/1991, 01/07/1992 a 28/02/1994, 01/06/1995 a
03/08/1998, 24/05/2006 a 22/03/2011, 02/04/2012 a 30/10/2012 e 01/11/2014 a
31/01/2020). 

No mais, vale registrar que, em se tratando de agente cancerígeno, a utilização de
equipamentos de proteção individual é irrelevante para o reconhecimento das condições
especiais da atividade.

(...)
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A discordância manifestada pelo INSS trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma
vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na
hipótese dos autos.

Com relação aos embargos do autor, nota-se que, no cálculo do acórdão, de
fato, não houve aplicação do coeficiente "1,4" no período de 2/4/2012 a 30/10/2012,
havendo erro, portanto, nesse sentido. Passa-se então ao novo cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/03/1988 02/09/1991                   1.281            1,40             1.793      4   10   29
01/07/1992 28/02/1994                     608            1,40                851      2     3   30
01/06/1995 03/08/1998                   1.160            1,40             1.624      4     5   12
01/03/1999 02/05/2005                   2.255            1,00             2.255      6     2     4
24/05/2006 22/03/2011                   1.764            1,40             2.470      6     9     6
02/04/2012 30/10/2012                     212            1,40                297     -      9   23
01/11/2014 13/11/2019                   1.839            1,40             2.575      7    -    20

         
 Total:           11.865    32     6     3

Ou seja, em 13/11/2019, o autor contava com 32 anos, 6 meses e 3 dias,
insuficiente para aplicar-se a regra prevista no art. 17 da EC n. 103/2019.

O autor alega que teria reunido 34 anos, 11 meses e 10 dias de tempo
contributivo em 13/11/2019, porém não apresentou prova nesse sentido (não apresentou
demonstrativo do cálculo a que se refere). 

A respeito do alegado erro material na parte dispositiva do acórdão, consta
que a decisão reconheceu a especialidade de 01/03/1988 a 02/09/1991, 01/07/1992 a
28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a 22/03/2011, 02/04/2012 a
30/10/2012 e 01/11/2014 a 31/01/2020.

O dispositivo do acórdão foi assim redigido:

(...) Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer o exercício de atividade especial de 02/09/1991, 01/07/1992 a
28/02/1994, 01/06/1995 a 03/08/1998, 24/05/2006 a 22/03/2011, 02/04/2012 a
30/10/2012 e 01/11/2014 a 31/01/2020.  Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art.
55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem. (...)
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Com efeito, houve erro material na parte dispositiva do acórdão, devendo
ser averbado o período de 1/3/1988 a 2/9/1991 como especial, juntamente com os demais
períodos ali consignados.

Voto por conhecer ambos os embargos de declaração e dar provimento
somente ao recurso do autor, reconhecendo-se os erros materiais suscitados, nos termos
da fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado. Sem condenação em custas
e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001671689v18 e do código CRC 8721f586. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010209-16.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO STEINER (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS e pela parte autora contra a
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o INSS a
averbar: o tempo de serviço rural na qualidade de segurado especial referente ao períodos
de 14/02/1976 a 10/06/1986; e o tempo de contribuição na qualidade de empregado
referente ao período de 11/06/1986 a 25/08/1986, restando improcedente o pedido
de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (Evento 62), o INSS alega, em síntese, (i) que o
recorrido pretende utilizar-se de tempo de serviço rural, sem indenização, para aposentar-
se por tempo de contribuição; (ii) que tal conduta é injusta e repelida por toda a
sistemática previdenciária; e (iii) que o recorrido sequer acosta aos autos conjunto
material probatório mínimo e contemporâneo aos fatos da alegada lida campesina.

Contrarrazões da parte autora (Evento 68). 

A parte autora, em seu recurso inominado de Evento 64, alega (i) que o
entendimento do MM Juiz a quo não se coaduna com a realidade fática do homem do
campo, pois estes começam a trabalhar muito antes dos 12 anos de idade, sendo sua mão
de obra imprescindível para garantir o sustento da família; (ii) que com base nas provas
apresentadas, deve ser considerado seu trabalho rural desde os 12 anos de idade, em
conformidade com o que prevê a Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização; (iii)
que no período de 11/06/1986 a 25/08/1986 desenvolveu atividade como trabalhador rural
empregado; (iv) que houve apresentação de início de prova material referente ao período
de período de 26/08/1986 a 11/07/1991; e (v) que os períodos de 14/02/1974 a
13/02/1976 e de 26/08/1986 a 11/07/1991 devem ser reconhecidos como tempo rural.

Contrarrazões do INSS no Evento 70.

VOTO
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A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.
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Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
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está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
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imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
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benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.
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Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

5010209-16.2019.4.02.5001 500001693274 .V14 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 469



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 605/1121

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)
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A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
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atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
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acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

A controvérsia limita-se ao alegado labor campesino da parte autora, em
regime de economia familiar, de 14/02/1974 a 10/06/1986 e de 26/08/1986 a 11/07/1991.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período alegado,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
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(i) Contrato de arrendamento rural assinado pelo autor e sua esposa com o
proprietário JURANDIR COUTINHO RIBEIRO em 02/02/1984 com vencimento em
02/02/1988 (Evento 1, CONTR9);

(ii) Contrato de arrendamento rural assinado pelo autor e sua esposa com o
proprietário JURANDIR COUTINHO RIBEIRO em 02/02/1988 com vencimento em
02/02/1992 (Evento 1, CONTR10);

(iii) CTPS constando vínculo de emprego rural de 11/06/1986 a 25/08/1986
(Evento 1, PROCADM13, fl. 5);

(iv) Carteira sindical (rural) com admissão em 09/03/1981 (Evento 1,
PROCADM14, fl. 29);

(v) Título eleitoral em 17/07/1980. Autor qualificado como lavrador
(Evento 1, PROCADM14, fl. 29); e

(vi) Certidão de 17/03/2004 confirmou que em 08/02/1984 foi lavrada
escritura pública de pacto antenupcial na qual o autor foi qualificado como lavrador
(Evento 2, OUT2).

Ainda, em audiência realizada em 20/07/2021, foi colhido o depoimento
pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo
que restou devidamente comprovado o trabalho rural da parte autora, em regime de
economia familiar (segurado especial), no período de 14/02/1974 a 10/06/1986 e
de 26/08/1986 a 11/07/1991, não merecendo acolhimento a tese aventada pelo INSS em
seu recurso.

A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos
apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.
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Tendo em vista que a Sentença já reconheceu a atividade campesina do
autor de 14/02/1976 a 10/06/1986, o recorrente faz jus à averbação do tempo de atividade
rural (segurado especial) de 14/02/1974 a 13/02/1976 e de 26/08/1986 a 11/07/1991.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A parte autora, até a DER em 11/09/2018 (Evento 1, PROCADM14), conta
com as seguintes contribuições previdenciárias:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 ATIVIDADE

RURAL
14/02/1974 13/02/1976 1.00 2 anos, 0

meses e 0 dias
0

2 ATIVIDADE
RURAL

14/02/1976 10/06/1986 1.00 10 anos, 3
meses e 27
dias

125

3 ESPÓLIO DE
CARLOS LARICA

11/06/1986 25/08/1986 1.00 0 anos, 2
meses e 15
dias

2

4 ATIVIDADE
RURAL

26/08/1986 11/07/1991 1.00 4 anos, 10
meses e 16
dias

0

5 AVL PRODUCOES
LTDA

01/11/1996 11/09/2018 1.00 21 anos, 10
meses e 10
dias

263

 TOTAL    39 anos, 3
meses e 8
dias

390

Como se observa, em 11/09/2018 (DER), a parte autora tem direito à
aposentadoria integral por tempo de contribuição. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recurso e, no mérito, nego provimento ao
recurso do INSS e dou provimento ao recurso da parte autora para determinar (i) a
averbação do tempo de atividade rural (segurado especial) no período de 14/02/1974 a
13/02/1976 e de 26/08/1986 a 11/07/1991, para efeito de contagem de tempo de
contribuição; e (ii) a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER
em 11/09/2018. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam
ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em
diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os
créditos que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa
aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de
9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de
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urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação.Sem condenação do
INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento
de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a
data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a
orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do
STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001693274v14 e do código CRC 391cc1ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005931-32.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOACIR FERREIRA DE PAULO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto  pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes
termos: "(I) declarar como especiais as atividades exercidas nos períodos de 15/04/1976
a 06/04/1977, de 02/01/1978 a 13/02/1980 e de 19/11/2003 a 16/09/2011, determinando
ao INSS a respectiva averbação no CNIS do autor;(II) determinar que o INSS proceda
à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do autor (NB: 42/175.161.339-6),
passando a considerar, para fins de cálculo da nova Renda Mensal Inicial o tempo total
de 38 anos, 6 meses e 6 dias de contribuição".

Em suas razões recursais (evento 18), o INSS alega, em síntese, que (i)
no item 16.1 do PPP, revela-se que a empresa só passou a contar com responsáveis pelos
registros ambientais a partir de 26/02/1999  e a ausência de indicação de responsável
técnico pelos registros ambientais é vício grave; (ii) o laudo técnico ambiental que
fundamentou o preenchimento do formulário (PPP) é extemporâneo e, para além disso, o
autor não apresentou declaração da empresa (emitente do formulário), atestando a
manutenção do layout, do maquinário e do processo produtivo do seu setor de trabalho;
(iii) como exposto na decisão administrativa, a partir de 19/11/2003 a simples menção
"dosimetria" não autoriza concluir pelo emprego da metodologia correta; (iv) a medição
de ruído foi realizada em desacordo com o definido pela NHO 01 da Fundacentro, que
exige a apresentação dos valores de ruído expressos em Nível de Exposição Normalizado
– NEN (e não por mera menção pontual dos "decibéis"); (v) para períodos posteriores a
11/10/01, data da publicação da Instrução Normativa INSS nº 57/2001 até 18/11/2003
(véspera da publicação do Decreto 4.882/2003), é necessária a apresentação de
histograma ou memória de cálculo para análise técnica de exposição a ruído, em
cumprimento ao art. 280 da IN nº 77/2015; (vi) a medição em "NEN - Nível de
Exposição Normalizado", exigível a partir de 01/01/2004, preconizado pela NHO-
01 da Fundacentro, tem como objetivo medir o valor normalizado para toda a jornada de
trabalho, permitindo-se constatar se a exposição diária (não eventual/instantânea ou em
picos) ultrapassou os limites de tolerância para o período; e (vii) não foi indicada a
metodologia de apuração do ruído para os períodos, tendo sido apresentado um valor
único, que, como visto, está em desacordo com as regras em vigor, preconizadas
pela NHO-01 da Fundacentro. 
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Em suas razões de evento 21, o autor alega, em resumo, que (i) a
sentença deixou de reconhecer como especial os períodos de 15/04/1976 a
06/04/1977, 02/01/1978 a 13/02/1980, 16/12/1981 a 28/05/1986, 12/04/1993 a
19/08/1994, 01/09/1994 a 21/11/1998, 02/08/1999 a 14/09/2001, 09/10/2002 a
15/10/2011 e 01/04/2012 a 28/02/2015, em que laborou como motorista, operador de pá
carregadeira e tratorista, exposto a diversos agentes nocivos; (ii) especificamente quanto
aos motoristas, operadores de pá carregadeira e tratorista, é bem sabida a realidade da
rotina laboral que enfrentam estes profissionais, estando constantemente expostos a
poeiras, umidade, ruídos bem como ao perigo inerente ao manuseio de máquinas,
equipamentos e produtos agressivos à saúde; (iii) na análise do PPP apresentado, restou
devidamente comprovado que esteve exposto a ruído acima dos níveis adequados; e (iv)
resta demonstrada a possibilidade de reconhecimento da índole especial das atividades de
motorista, tratorista e operador de pá carregadeira, pois esteve exposto ao agente ruído.

Contrarrazões do autor de evento 25.

Contrarrazões do INSS de evento 27.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
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máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do INSS

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).
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No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.
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Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
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estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".
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Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
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caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 15/04/1976 a 06/04/1977, de 02/01/1978 a 13/02/1980 e de 19/11/2003 a 16/09/2011,
sob os seguintes fundamentos:

(...)

De 15/04/1976 a 06/04/1977 e de 02/01/1978 a 13/02/1980

Em ambos os intervalos, o demandante trabalhava na empresa Calçados Itapuã Ltda.,
conforme CTPS no Evento 1, PROCADM9, fl. 18, exercendo as funções de aprendiz de
tamanqueiro e auxiliar de fabricação, respectivamente.

Foram juntados PPPs referentes a cada intervalo, indicando a exposição a ruído de 90
dB (Evento 1, PROCADM9, fls. 36/37). As atividades, em ambos os cargos, foram
descritas como “Realizava suas atividades em lixar palmilha e solado para dar
acabamento nas extremidades, utilizando lixadeira”.

Sendo a intensidade de ruído superior ao limite de tolerância estabelecido pela
legislação, determino o cômputo das atividades como de natureza especial.

De 29/04/1995 a 21/11/1998 e de 02/08/1999 a 14/09/2001 e de 09/10/2002 a 15/10/2011

Nesses três intervalos, o demandante trabalhava na empresa Cajugram Granitos e
Mármores do Brasil Ltda.

Os PPPs juntados ao Evento 1, PROCADM9, fls. 44/47 indicam as seguintes atividades e
exposição a agentes nocivos:
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- de 29/04/1995 a 21/11/1998 – operador de pá carregadeira – ruído 87,8 dB;

- de 02/08/1999 a 14/09/2001 – encarregado de pedreira – sem informação de agentes
nocivos;

- de 09/10/2002 a 31/08/2004 – motorista – ruído 88,4 dB;

- de 01/09/2004 a 16/09/2011 – operador de pá carregadeira – ruído 91 dB.

Os formulários, contudo, só indicam atuação de profissional responsável pelos registros
ambientais a partir de 01/10/2003. Nesse caso, para períodos anteriores, não pode ser
dispensada a análise do laudo técnico, nos termos do estabelecido no § 4º, do art. 264, da
Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015.

Não tendo sido apresentado laudo técnico ou qualquer outro documento capaz de
corroborar as informações descritas no PPP, e levando em conta os limites de tolerância
estabelecidos para cada época, apenas devem ser contabilizadas como especiais as
atividades exercidas de 19/11/2003 a 31/08/2004 e de 01/09/2004 a 16/09/2011.

(...)

Para o período de 15/04/1976 a 06/04/1977, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como aprendiz de tamanqueiro e esteve exposto a ruído em
intensidade de 90 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração
do agente por meio de DECIBELÍMETRO, contendo o documento todos os requisitos
legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, durante o
período em questão, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Para o período de  02/01/1978 a 13/02/1980, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como auxiliar de fabricação e esteve exposto a ruído em
intensidade de 90 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração
do agente por meio de DECIBELÍMETRO, contendo o documento todos os requisitos
legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, durante o
período em questão, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Para o período de  19/11/2003 a 16/09/2011, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como motorista e operador de pá carregadeira e esteve exposto
a ruído em intensidade de 88,4 e 91,0 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a
forma de apuração do agente por meio de DOSIMETRIA, contendo o documento todos
os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais,
durante o período em questão, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se
que a forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na
análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 
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Ou seja, os PPPs demonstram que o autor, nos períodos em questão, esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria e por meio de decibelímetro, o que,
segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a
metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata de medição
pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e
permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que essas
atividades eram desenvolvidas.

No mais, segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que reconhece o
exercício de atividade especial.

Do recurso do autor

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial
também de 16/12/1981 a 28/05/1986, 12/04/1993 a 19/08/1994, 01/09/1994 a 21/11/1998,
02/08/1999 a 14/09/2001, 09/10/2002 a 18/11/2003 e de 01/04/2012 a 28/02/2015, seja
por enquadramento por categoria profissional, seja por exposição ao agente ruído.

Para o período de  16/12/1981 a 28/05/1986, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como TRATORISTA e esteve exposto a ruído em intensidade
de 100,2 dB(A) (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente
por meio de DOSIMETRIA, porém o  documento não contém  o nome dos profissionais
que realizaram os registros ambientais, durante o período em questão, o que não presume
a elaboração de laudo técnico. Assim, o PPP não é suficiente para comprovar a alegada
especialidade. 

Todavia, a atividade de tratorista pode ser enquadrada como especial pela
simples atividade ou ocupação até 28/4/1995 (Lei 9.032), por analogia ao trabalho de
motorista de caminhão, nos termos dos itens 2.4.4 do Decreto 53.831/1964 e 2.4.2 do
Anexo II do Decreto 83.080/1979. Esse é o entendimento do TRF da 3ª Região
(APELAÇÃO CÍVEL 00207000220104039999/SP, DJ 22/5/2017) e do STJ (REsp
1369269/PR, DJ 17/3/2015). Eis o julgado da Corte Superior:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TRATORISTA.
ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. ROL DE ATIVIDADES
ESPECIAIS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.306.113/SC. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de
que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas
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pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e
não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol,
sejam reconhecidas como especiais, desde que, tal situação seja devidamente
demonstrada no caso concreto. 2. In casu, o Tribunal a quo, especado nos elementos
fáticos coligidos aos autos, concluiu pela especialidade da atividade de tratorista,
porquanto comprovada, por meio de formulários DSS-8030, a sua especialidade. 3.
Recurso especial conhecido mas não provido. (REsp 1369269/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade de 16/12/1981 a
28/05/1986.

Para o período de  12/04/1993 a 19/08/1994, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA e esteve
exposto a ruído (sem indicação da intensidade da exposição). Assim, o PPP não é
suficiente para comprovar a alegada especialidade. 

Todavia, pelos mesmos fundamentos expostos para o reconhecimento da
atividade especial de tratorista, pode-se reconhecer a especialidade da atividade de
operador de pá carregadeira, por analogia ao trabalho de motorista de caminhão. 

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade de 12/04/1993 a
19/08/1994.

Para o período de  01/09/1994 a 21/11/1998, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA e esteve
exposto a ruído em intensidade de 87,8 dB(A) (acima do limite permitido em lei até
5/3/1997), sendo a forma de apuração do agente por meio de DOSIMETRIA, porém o
 documento não contém a assinatura do responsável por sua emissão (preposto da
empregadora). Assim, o PPP não é suficiente para comprovar a alegada especialidade. 

Todavia, pelos mesmos fundamentos expostos para o reconhecimento da
atividade especial de tratorista, pode-se reconhecer a especialidade da atividade de
operador de pá carregadeira até 28/4/1995 ( ou seja, de 1/9/1994 a 28/4/1995), por
analogia ao trabalho de motorista de caminhão. 

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade de 1/9/1994 a 28/4/1995.

Para o período de  02/08/1999 a 14/09/2001, o autor apresentou o PPP que
teria sido emitido pela empregadora Cajugram Granitos e Mármores do Brasil, todavia o
documento está incompleto, nem mesmo indicando exposição a agentes insalubres, e não
está assinado pelo preposto da empregadora.   Assim, o PPP não é suficiente para
comprovar a alegada especialidade. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte que indefere o pedido de
reconhecimento de atividade especial de 1/9/1994 a 28/4/1995.
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Para o período de  09/10/2002 a 18/11/2003, o autor apresentou o PPP
demonstrando que laborou como motorista e esteve exposto a ruído em intensidade de
88,4 dB(A), sendo a forma de apuração do agente por meio de DOSIMETRIA, contendo
o documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os
registros ambientais, durante o período em questão, o que presume a elaboração de laudo
técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Todavia, considerando que, de 5/3/1997 a 18/11/2003, a legislação exigia
a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1),
deve ser mantida a sentença na parte em que indefere a especialidade almejada
de 09/10/2002 a 18/11/2003.

Para o período de  01/04/2012 a 28/02/2015, o autor apresentou o PPP,
relativo o período de 1/4/2012 a 10/6/2013, demonstrando que laborou como motorista e
esteve exposto a calor, poeira, ruído intermitente, atividades repetitivas e estresse. Assim,
o PPP não é suficiente para comprovar a alegada especialidade, pois não há nem mesmo a
concentração/intensidade dos agentes nocivos indicados (ruído e calor) e o tipo de poeira
a que esteve em contato. 

Deve ser, portanto, mantida a sentença na parte em que indefere a
especialidade almejada de 01/04/2012 a 28/02/2015.

Com o reconhecimentos dos períodos especiais neste voto, relativamente
aos contratos de trabalho de 16/12/1981 a 28/05/1986, 12/04/1993 a 19/08/1994
e 1/9/1994 a 28/4/1995, o autor faz jus à revisão de sua aposentadoria, somando-se
também os períodos reconhecidos na sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do autor  para reconhecer o exercício de atividade especial de 16/12/1981 a
28/05/1986, 12/04/1993 a 19/08/1994 e 1/9/1994 a 28/4/1995 e manter a sentença quanto
aos demais aspectos.  Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996).
Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111,
da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001642763v46 e do código CRC 1be1df25. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010026-11.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ENIO JOSE SIMAO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como  pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para: "a)
averbar o tempo de contribuição correspondente aos períodos de 18/03/1974 a
01/07/1974 e de 01/01/2017 a 08/01/2017 para todos os fins previdenciários; b)
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 25/01/1977 a 31/08/1977,
18/04/1995 a 13/01/1997, 01/05/2004 a 15/06/2004, 16/06/2004 a 07/06/2006,
20/03/2007 a 13/12/2007, 01/08/2008 a 10/12/2008, 10/02/2010 a 03/03/2010
e 09/02/2012 a 20/01/2014, convertendo-o em comum".

Em suas razões recursais (evento 47), o INSS alega, em síntese, que (i)
a sentença o condenou a considerar o período supostamente trabalhado pela autora no
período de 18/03/1974 a 01/07/1974 e tal período foi reconhecido pelo juízo a quo em
razão do fato de estar anotado na CTPS da autora, no entanto, a data de saída referente a
tal período está ilegível; (ii) a prova do tempo de serviço é ônus imposto ao segurado pela
legislação previdenciária e, em juízo, também pela processual, como fato constitutivo do
alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) no presente caso, observa-se que a
parte autora não traz aos autos qualquer documento complementar referente a tal vínculo,
tal como termo de rescisão, contracheques, folha de registro de empregados, etc., assim,
uma vez que a parte autora não trouxe qualquer documento contemporâneo a tal contrato
de trabalho que pudesse demonstrar a sua existência, este deve ser desconsiderado;
(iv) não é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de
19/11/2003, pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da
Fundacentro; (v) também não é cabível o enquadramento do período a partir de
19/11/2003 com base na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem
com base na exposição à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo
causador da poeira a que o autor esteve exposto; (vi) a partir de 18/11/2003, não bastava
que o trabalhador desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a
85 dB(A), passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO- 01 da Fundacentro; (vii) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO 01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(viii) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO 01 da
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Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (ix) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (x) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem ter
a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado intervalo de
tempo – a jornada de trabalho; e (xi) o exame dos PPPs apresentados pelo autor deixa
evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além de eles terem
sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção, os PPPs
fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de 2003.

O autor, em suas razões de evento 49, alega, em síntese, que faz jus ao
reconhecimento de atividade especial de 13/2/1998 a 19/1/1999, 8/2/1999 a 17/12/2003 e
18/12/2003 a 30/4/2004, por exposição a hidrocarbonetos, de forma habitual e
permanente, dentre outros agentes insalubres, com a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER em 3/1/2019.

Contrarrazões do INSS de evento 54.

Contrarrazões do autor de evento 56.

VOTO

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu como especiais os períodos laborados de 25/01/1977
a 31/08/1977, 18/04/1995 a 13/01/1997, 01/05/2004 a 15/06/2004, 16/06/2004 a
07/06/2006, 20/03/2007 a 13/12/2007, 01/08/2008 a 10/12/2008, 10/02/2010 a
03/03/2010 e 09/02/2012 a 20/01/2014. À exceção do período de 1/5/2004 a 15/6/2004, o
juízo a quo considerou a especialidade em razão de exposição ao agente ruído (a
autarquia não impugna esse período).

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
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levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.
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A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.
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Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
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critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
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por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Passa-se à análise dos períodos controversos de 5/01/1977 a 31/08/1977,
18/04/1995 a 13/01/1997, 16/06/2004 a 07/06/2006, 20/03/2007 a 13/12/2007,
01/08/2008 a 10/12/2008, 10/02/2010 a 03/03/2010 e 09/02/2012 a 20/01/2014. 

Para o período de 5/01/1977 a 31/08/1977, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora (MASSA FALIDA BRASPÉROLA INDÚSTIRA E
COMÉRCIO S/A) demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima
do limite legal (93,7 dB), porém não há indicação da técnica utilizada para a apuração do
agente, tampouco do profissional que realizou os registros ambientais. Ocorre que se nota
que o autor exerceu o cargo de servente em setor de tecelagem (fazendo a limpeza da
sala). 

O Parecer MT-SSMT n. 085/1978, do Ministério do Trabalho (emitido no
processo n. 42/13.986.294),  estabeleceu que todos os trabalhos efetuados em
tecelagens dão direito à aposentadoria especial, devido ao alto grau de ruído inerente a
tais ambientes fabris. Registre-se que, no âmbito administrativo, o Conselho de Recursos
da Previdência Social adota, assim como a Justiça Federal, o referido parecer. Eis o
julgado do TRF desta 2º Região:
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PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELAS PARTES. OMISSÃO CONCERNENTE AO DIREITO DO AUTOR DE NÃO
CONSERVAR A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO
APÓS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO MISERO E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. CARÁTER ESPECIAL DA ATIVIDADE DESEMPENHADA
EM INDÚSTRIA DE TECELAGEM, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER
VÍCIO PROCESSUAL A JUSTIFICAR O PREQUESTIONAMENTO POSTULADO PELO
INSS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPSOTOS PELO INSS. 1. A
hipótese versa sobre embargos de declaração em face do acórdão pelo qual foi dado
parcial provimento à apelação e à remessa necessária apenas para excluir a
contagem/conversão de tempo especial em relação ao vínculo empregatício da parte
autora com o COTONIFÍCIO GÁVEA. [...] 7. De qualquer forma, cumpre reconhecer a
natureza especial da atividade desempenhada pelo autor junto ao CONTONÍFIO GÁVEA,
no caso concreto, pois a apesar de o INSS sustentar a impossibilidade de comprovação
efetiva da exposição habitual e permanente do autor ao agente nocivo ruído, acima do
limite legalmente tolerável, a jurisprudência, tendo por base o Parecer nº 85/78 do
Ministério da Segurança Social e do Trabalho, tem reconhecido, mediante
enquadramento, por analogia aos itens nº 251 do Decreto nº 53.831/64 e nº 1.211 do
Decreto 83.080/79, o caráter especial de todas as atividades laborativas cumpridas em
indústrias de tecelagem, a justificar a conversão pretendida, mesmo sem a apresentação
do respectivo laudo técnico, até porque a natureza especial de tais atividades decorre da
ação conjunta dos agentes ruído e calor, cujo reflexo nocivo se soma e potencializa ao
longo dos anos. Precedentes. 8. Importa destacar que a Primeira Turma Especializada
não discrepa de tal orientação, tendo também decidido favoravelmente ao
reconhecimento e conversão do tempo especial prestado na mesma indústria de
tecelagem. 9. Destarte, em vista da peculiaridade da causa, do disposto no art. 383 do
Decreto 83.080/79, do princípio da segurança jurídica, da incidência do princípio in
dubio pro misero, da presunção de insalubridade conferida às atividades desenvolvidas
nas indústrias de tecelagem pelo parecer nº 85/78 do Ministério da Segurança Social e
do Trabalho (por enquadramento em analogia ao Decreto 83080/79) conforme
legislação da época da prestação dos serviços, impõe-se sanar a omissão verificada, de
modo a operar, excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado, confirmando,
integralmente, a sentença de procedência do pedido inicial, por seus jurídicos
fundamentos. [...] (grifei) (TRF2 - APELRE 200651015375717, Relator Desembargador
Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO - PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA - EDJF2R - Data: 13/08/2013.)

No mesmo sentido o julgado do TRF da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE
NOCIVO RUÍDO. CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADORES EM
TECELAGENS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 6. O Parecer n. 85 de
1978, do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, confere o caráter de atividade
especial a todos os trabalhos efetuados em tecelagens. Precedentes desta Corte. (TRF4 -
REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL 5000698-35.2012.404.7215 - Relator p/ Acórdão
CELSO KIPPER - Sexta Turma, juntado aos autos em 10/10/2014).

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade de 5/01/1977 a 31/08/1977,
porém por outros fundamentos.
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Para o período de 18/04/1995 a 13/01/1997, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora (Viação Águia Branca S/A) demonstrando a sua exposição ao
agente ruído em intensidade acima do limite legal (84,1 dB), quando exerceu a função de
mecânico, porém não há indicação da técnica utilizada para a apuração do agente,
somente do profissional que realizou os registros ambientais. Ocorre que, no evento 12,
foi apresentou laudo técnico emitido pela empresa demonstrando a técnica utilizada para
apurar o ruído existente no setor em que o autor laborava (LAVG (dB)), conforme
documento de evento 12 (LAUDO2). 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para
comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata
de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma
habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que
essas atividades eram desenvolvidas.

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade em questão. 

Para o período de 16/06/2004 a 07/06/2006, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora (MISTA SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA.) demonstrando
a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (85,3 dB), quando
exerceu a função de mecânico, com a indicação da técnica utilizada para a apuração do
agente (dosimetria), bem como o nome do profissional que realizou os registros
ambientais. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para
comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata
de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma
habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que
essas atividades eram desenvolvidas.

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade em questão. 

Para os períodos de 20/03/2007 a 13/12/2007 e 01/08/2008 a 10/12/2008
e 10/02/2010 a 03/03/2010, o autor apresentou os PPPs expedidos pela empregadora
(BRATEC MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.) demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (94,4 dB), quando exerceu a função de
mecânico, com a indicação da técnica utilizada para a apuração do agente (dosimetria),
bem como o nome do profissional que realizou os registros ambientais. 
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Ou seja, os PPPs do período em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é
suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a legislação,
pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição
se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e no local
de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade em questão. 

Para o período de 09/02/2012 a 20/01/2014, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora (FIMAG FAB. ITALIANA DE MAQ. AGRIC. LTDA.)
demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade abaixo do limite legal
(72,2 dB), quando exerceu a função de mecânico montador, com a indicação da técnica
utilizada para a apuração do agente (dosimetria), bem como o nome do profissional que
realizou os registros ambientais. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade ABAIXO do limite permitido em lei, dessa forma deve ser
afastada a especialidade de 09/02/2012 a 20/01/2014.

O INSS ainda alega, em suas razões, que o período de 18/03/1974 a
01/07/1974 não pode ser averbado como tempo contributivo em razão de a data de saída
estar ilegível na anotação da CTPS.

A anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção relativa,
não sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias por
parte do empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência de uma
obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei
8.212/1991, até porque cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda
forma, meios próprios para obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de
cobrança. 

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de
tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego
não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0500540-27.2017.4.05.8307,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 240, em 26/3/2021, fixou  a seguinte
tese: "(i) É extemporânea a anotação de vínculo empregatício em CTPS, realizada
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voluntariamente pelo empregador após o término do contrato de trabalho; (ii) Essa
anotação, de sacompanhada de outros elementos materiais de prova a corroborá-la, não
serve como início de prova material para fins previdenciários".

Cumpre registrar também o seguinte julgado da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE
URBANA. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA
DE REGISTRO NO CNIS. 1. As anotações em CTPS presumem-se verdadeiras, salvo
prova de fraude. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o
fato apto a afastar a presunção juris tantum. 2. Ao recusar validade à anotação na CTPS
por falta de confirmação no CNIS, o INSS presume a má-fé do segurado, atribuindo-lhe
suspeita de ter fraudado o documento. A jurisprudência repudia a mera suspeita de
fraude. Além disso, a presunção de boa-fé é princípio geral do direito. 3. Não se pode
exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar
quanto à expectativa de aposentadoria, não tem obrigação de guardar mais documentos
do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de comprovar
tempo de serviço. 4. A ausência de registro no CNIS não perfaz prova cabal da falsidade
da anotação de vínculo de emprego na CTPS. É máxima da experiência que muitas
empresas operam na informalidade, sem respeitar os direitos trabalhistas dos
empregados, os quais nem por isso ficam com o vínculo de filiação previdenciária
descaracterizado. O segurado não pode ser prejudicado pelo descumprimento do dever
formal a cargo do empregador. 5. É notória a deficiência da base de dados consolidada
no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é criação recente, razão pela qual
não congloba eficientemente a integralidade de informações relativas aos vínculos de
filiação previdenciária, sobretudo quanto às relações de emprego muito antigas. A
ausência de informação no CNIS sobre determinado vínculo de emprego não é garantia
de que a respectiva anotação de vínculo de emprego em CTPS é fraudulenta. 6. Existem
situações excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos
intrínsecos ao próprio documento: por exemplo, quando a anotação do vínculo de
emprego contém rasuras ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos
vínculos, ou, ainda, quando há indícios materiais sérios de contrafação. Se o INSS não
apontar objetivamente nenhum defeito que comprometa a fidedignidade da CTPS,
prevalece a sua presunção relativa de veracidade. 7. Uniformizado o entendimento de que
a CTPS em relação à qual não se aponta qualquer defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de
tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego
não seja confirmada no CNIS. 8. Incidente improvido” (Incidente de Uniformização nº
0026256-69.2006.4.01.3600, rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, j. 16/08/2012)

No caso, verifica-se que a CTPS do autor consigna o contrato de trabalho
com a empresa Domar Indústria e Comércio Ltda. demonstrando que manteve vínculo a
partir de 18/3/1974, não havendo como extrair a data da saída, pois o carimbo da
empresa  e a assinatura do preposto estão impedindo a leitura. Porém, compulsando os
demais elementos da CTPS, nota-se que houve alteração de salário em 7/5/1974 e que,
em 18/3/1974, ele optou pelo FGTS. Além disso, o autor juntou a CTPS em sua
integralidade, em ordem numérica/cronológica, sendo que o vínculo de trabalho que veio
a seguir foi iniciado somente em 25/1/1977.
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Dessa forma, deve ser averbado o período em questão como tempo
contributivo e para fins de carência. 

Do recurso da parte autora

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial de
13/2/1998 a 19/1/1999, 8/2/1999 a 17/12/2003 e 18/12/2003 a 30/4/2004, por exposição a
hidrocarbonetos, de forma habitual e permanente, dentre outros agentes insalubres.

Para o período de 13/2/1998 a 19/1/1999, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Tomé Engenharia e Transportes Ltda. demonstrando que
laborou como mecânico especializado e esteve exposto a ruído em intensidade de 82
dB(A), sendo que as suas atividades, exercidas nas Usinas de Pelotização, consistiam em
"fazer a manutenção mecânica em equipamentos mecânicos, pneumáticos, hidráulicos,
montagem, desmontagem, solda, corte ex-acetileno, furação, ajustagem e recuperação de
peças, realizando limpeza de equipamentos e componentes em geral" (evento
1/PROCADM11).

A respeito da exposição a ruído, nota-se que  a exposição ao agente ocorreu
em intensidade abaixo do limite de tolerância, pois, de 6/3/1997 a 19/11/2003, o limite de
tolerância era de 90 dB(A), conforme o Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1. Além disso, o
documento não consigna o nome do profissional que realizou os registros ambientais, o
que presumiria a elaboração de laudo técnico. 

Como não há prova de exposição a outros agentes nocivos à saúde, deve ser
mantida a sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de atividade especial
de 13/2/1998 a 19/1/1999.

Para o período de 8/2/1999 a 17/12/2003, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Valesul Alumínio S/A demonstrando que laborou como
auxiliar de mecânico e esteve exposto a ruído em intensidade de 86,5 dB(A), sendo que
as suas atividades, exercidas no setor de manutenção mecânica das usinas I a IV da
CVRD, consistiam em "auxiliar na execução de serviços de melhorias e de manutenção
preventiva e corretiva dos queimadores, utilizando recursos necessários para realização
das atividades" (evento 1/PROCADM11).

A respeito da exposição a ruído, nota-se que  a exposição ao agente ocorreu
em intensidade abaixo do limite de tolerância de 8/2/1999 a 18/11/2003, pois, de 6/3/1997
a 19/11/2003, o limite de tolerância era de 90 dB(A), conforme o Decreto n.  2.172/1997,
item 2.0.1.

Registre-se que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a forma
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de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente físico se
deu por meio da técnica da dosimetria (NHO-01 da Fundacentro), o que, segundo a
jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada
é compatível com a legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível,
inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e permanente com base na
descrição das atividades e no local de trabalho em que essas atividades eram
desenvolvidas.

Dessa forma, é devido o reconhecimento de exercício de atividade especial
de 19/11/2003 a 17/12/2003.

Para o período de 18/12/2003 a 30/4/2004, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Siemens Ltda., porém o documento está incompleto, não
havendo inclusive indicação e assinatura do preposto da empresa, tampouco do
profissional que realizou os registros ambientais.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere o pedido
de reconhecimento de tempo especial de 18/12/2003 a 30/4/2004.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso da parte autora para reconhecer o exercício de atividade especial
de 19/11/2003 a 17/12/2003 e dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a
especialidade reconhecida na sentença de 09/02/2012 a 20/01/2014, mantendo-se a
decisão recorrida por seus outros aspectos. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema
dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55
da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5017332-65.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSENILTON DA CONCEICAO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "a)
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 01/07/1990 a 01/07/1997 e de
21/10/1999 a 15/12/2019, convertendo-o em comum; b) conceder ao autor a
aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/195.210.364-6 desde o requerimento
administrativo, em 15/02/2019".

Em suas razões recursais (evento 55), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO-01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO-01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.
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O autor, em suas razões de evento 62, alega, em síntese, que, nos períodos
de 18/11/1985 a 22/6/1986 22/6/1987 a 19/1/1988, laborou como servente e ajudante,
respectivamente, em empresa de construção civil, fazendo jus ao reconhecimento da
especialidade por enquadramento de categoria profissional (presunção legal de exposição
a agentes nocivos).

Contrarrazões do INSS de evento 68.

Contrarrazões do autor de evento 78.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
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deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
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jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
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apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.
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 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
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Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)
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Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 01/07/1990 a 01/07/1997 e de 21/10/1999 a 15/12/2019, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Enquadramento de atividade especial: período de 01/07/1990 a 01/07/1997

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
fundamentos (evento 26, PROCADM2, fl. 124):

A Norma de Higiene Ocupacional NHO-01 da Fundacentro, emitida em 2001, dispõe em
seu prefácio [https://www.unicesumar.edu.br/biblioteca/wp-
content/uploads/sites/50/2019/06/NHO01.pdf]:

Esta Norma cancela e substitui as seguintes Normas da FUNDACENTRO:

• NHT-06 R/E - 1985: Norma para avaliação da exposição ocupacional ao ruído contínuo
ou intermitente em fase experimental.

• NHT-07 R/E - 1985: Norma para avaliação da exposição ocupacional ao ruído - ruído
de impacto.

• NHT-09 R/E - 1986: Norma para avaliação da exposição ocupacional ao ruído contínuo
ou intermitente através de dosímetros.

A NHT-09 R/E – 1986 não estabelecia procedimento diferenciado para a avaliação do
ruído, eram apenas “uma extensão do Anexo 1 da NR 15, estabelecendo as máximas
exposições diárias permissíveis para níveis de ruído de 80 a 115 dB(A)”1.
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O prefácio da própria NHO-01 de 2001 informa que as inovações por ela introduzidas,
comparativamente à NHT-09 R/E - 1986, não eram muitas:

As principais modificações e avanços técnicos em relação às Normas anteriores são:

• substitui as três Normas anteriormente existentes e trata tanto da avaliação da
exposição ocupacional ao ruído contínuo ou intermitente, quanto da avaliação da
exposição ocupacional ao ruído de impacto;

• introduz o conceito de nível de exposição como um dos critérios para a quantificação e
caracterização da exposição ocupacional ao ruído contínuo ou intermitente e o conceito
de nível de exposição normalizado para interpretação dos resultados;

• adota o valor "3" como incremento de duplicação de dose (q = 3);

• considera a possibilidade de utilização de medidores integradores e de medidores de
leituras instantâneas.

Portanto, a metodologia de aferição de ruído informada no PPP (NHT-09 R/E –
1986) era legítima segundo as regras vigentes na época da prestação do serviço.

O PPP emitido pela empresa Arcelormittal Brasil S.A atestou exposição ao ruído nos
seguintes níveis de pressão sonora (evento 26, PROCADM2, fl. 55, item 15.3).

Período:                                               Nível:

01/07/1990 a 31/01/1996.....................88,70 dB(A)

01/02/1996 a 31/12/1996.....................88,35 dB(A)

01/01/1997 a 01/07/1997.....................76,78 dB(A)

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a
legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo
de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a
ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99
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O nível de pressão sonora extrapolava o limite de tolerância estipulado pela legislação
vigente somente no interstício compreendido entre 01/07/1990 e 31/12/1996. 

Ficou provado  tempo de serviço especial por exposição a ruído no período de
01/07/1990 a 31/12/1996.

No período de 01/01/1997 a 01/07/1997, foi informado nível equivalente de ruído em
76,78 dB(A), inferior ao limite de tolerância, mas o PPP também atestou exposição a
vibração.

O PPP informa que foi feita apenas avaliação qualitativa, isto é, não foi feita medição de
vibração para efeito de comparação com o limite de tolerância (fl. 55, item 15.4). 

Até 5 de março de 1997, a classificação dos agentes nocivos era feita pela conjugação do
Decreto nº 53.831, de 1964, com o Decreto nº 83.080, de 1979.

O item 1.1.5 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, classificava como especiais
as operações com trepidações capazes de serem nocivas à saúde. Mencionava as
trepidações e vibrações industriais e os operadores de perfuratrizes e marteletes
pneumáticos e outros. Observava que era especial a atividade com máquinas acionadas
por ar comprimido e velocidade acima de 120 (cento e vinte) golpes por minuto.

O item 1.1.4 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979 classificava a trepidação em
trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos como agente nocivo.

O item 1.1.5 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831 era mais amplo, admitindo
inequivocamente seu caráter exemplificativo ao prever atividade especial na operação de
perfuratrizes e marteletes pneumáticos “e outros”.

A partir de 6 de março de 1997, o item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto nº 2.172, de 1997,
em seu Anexo IV, classificava a vibração como agente nocivo somente nos trabalhos com
perfuratrizes e marteletes pneumáticos. O Decreto nº 3.048, de 1999, ratifica essa
redação em seu Anexo IV.

Apesar de os regulamentos previdenciários classificarem como atividade especial somente
os trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, está consagrado na
jurisprudência o entendimento de o rol de agentes nocivos é exemplificativo. Por isso, é
admissível que a vibração caracterize agente nocivo mesmo em atividades que não
envolvam manejo de perfuratrizes ou marteletes pneumáticos.

Os regulamentos previdenciários não estipulavam limite de tolerância para a vibração. A
legislação trabalhista, no Anexo 8 da NR-15, estabelecia que a vibração deveria observar
os limites de tolerância definidos na ISO 2631 (vibração de corpo inteiro) e na ISO/DIS
5349 (vibração de membros superiores). O item 2 do Anexo 8 da NR-15 dispunha:
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No entanto, nem a ISO 2631 nem ISO/DIS 5349 estipulavam limites de tolerância. Na
falta de previsão de limite de tolerância, a avaliação podia ser qualitativa.

Ficou provada atividade especial no período de 01/01/1997 a 01/07/1997 por exposição
a vibração.

Enquadramento de atividade especial: período de 21/10/1999 "até a atualidade"

A perícia médica administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
fundamentos (evento 26, PROCADM2, fl. 122):

O PPP emitido pela empresa Companhia Siderúrgica do Espirito Santo S.A., que
compreende o período de 21/10/1999 a 14/01/2019, atesta exposição aos agentes nocivos
ruído, calor, óxido de ferro, poeiras metálicas (chumbo), poeiras metálicas (manganês),
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poeiras metálicas (níquel), poeiras metálicas (cromo), vibração corpo inteiro e poeira
respirável total (evento 26, PROCADM2, fls. 44-45).

Com relação ao agente ruído, o documento atesta exposição aos seguintes níveis de
pressão sonora:

Período:                                               Nível:

21/10/1999 a 30/05/2004.....................91,6 dB(A)

31/05/2004 a 30/05/2006.....................89,2 dB(A)

31/05/2006 a 01/10/2008.....................97,3 dB(A)

02/10/2008 a 21/06/2009.....................98,1 dB(A)

22/06/2009 a 05/09/2013.....................97,3 dB(A)

06/09/2013 a 14/01/2019.....................91 dB(A)

Em todos os períodos acima listados, o nível médio de pressão sonora extrapolava o
limite de tolerância estipulado pela legislação vigente. Ocorre que o documento informa
ter sido observada na aferição do agente ruído a técnica "NORMA NBR - RUÍDO" (item
15.5).

O autor exibiu PPP retificado que compreende o período de 21/10/1999 a 15/07/2019
e contém as mesmas avaliações ambientais constantes do PPP apresentado no processo
administrativo, mas agora atestando que o agente ruído foi aferido de acordo com as
metodologias estabelecidas no Anexo nº 1 da NR-15 e na NHO-01 da Fundacentro
(evento 38, PPP2, item 15.5). 

O autor também apresentou LTCATs e PPRAs, informando que a aferição dos níveis
de ruído foi realizada com base na metodologia estabelecida no Anexo nº 1 da NR-15 do
MTE (evento 38, LAUDO3).

A Turma Nacional de Uniformização fixou a seguinte tese:

“A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente,
é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou
na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho,
vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma” (PEDILEF nº 0505614-
83.2017.4.05.8300, Rel. Juiz Federal Sergio de Abreu Brito, embargos de declaração
julgados em 21/3/2019).

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da metodologia de
medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo facultativamente
adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do juiz relator do
acórdão:
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“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Ficou provado tempo de serviço especial por exposição a ruído no período
de 21/10/1999 a 15/02/2019 (DER). 

(....)

Como se observa, para o período de 01/07/1990 a 31/12/1996, o autor
apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (88,7 dB(A) e 88,35 dB(A)) e a utilização da
técnica prevista na NHT09 R/E 1985 (Fundacentro), cuja avaliação do ruído se dava por
meio de dosímetro, como forma de apuração do referido agente físico. A  respeito do
período de 01/01/1997 a 01/07/1997, a sentença reconheceu a especialidade em razão de
exposição ao agente vibração, porém a autarquia não impugnou essa parte da decisão a
quo.

Para o período de 21/10/1999 a 15/12/2019, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal e a utilização da técnica prevista na Norma NBR  (que
avalia os níveis de pressão sonora) como forma de apuração do referido agente físico.

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 
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Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Do recurso do autor

O autora alega que, nos períodos de 18/11/1985 a 22/6/1986 e 22/6/1987 a
19/1/1988, laborou como servente e ajudante, respectivamente, em empresa de
construção civil, fazendo jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial.

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964
(perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores
em edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe como pedreiro
ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou
assemelhados em edifícios, barragens, pontes ou torres.

Consta, na CTPS, que, no período de 18/11/1985 a 22/6/1986, o autor
laborou como servente em empresa de construção civil (Construtora Barra Mansa Ltda.);
no período de 22/6/1987 a 19/1/1988, todavia, laborou como ajudante na empresa
Barefame - Instalações Industriais Ltda.

Assim, deve ser reconhecida a especialidade almejada somente
de 18/11/1985 a 22/6/1986, por presunção legal de exposição a agentes nocivos à saúde, o
que era permitido até a edição de Lei n. 9.032/1995.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do autor para reconhecer a especialidade almejada de 18/11/1985 a 22/6/1986,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas (art. 4º,
inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data
da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a
orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000415-91.2021.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JAIR ROSA DE JESUS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para
"considerar como tempo especial os períodos de 14/11/1985 a 01/12/1986; de 11/07/1987
a 30/11/1987; de 03/11/1992 a 30/09/1993; de 01/10/1993 a 30/04/1994; de 01/05/1994 a
17/10/1995; de 01/06/1996 a 08/11/1996; 19/05/1997 a 09/12/1997; de 01/06/1998 a
14/09/1998, 22/05/1999 a 16/11/1999; 01/06/2000 a 30/11/2000; de 02/05/2002 a
18/11/2003 e convertê-los em comum, com o acréscimo de 40%".

Em suas razões recursais (evento 17), o INSS alega, em síntese, que (i)
é possível enquadrar os períodos de 01/05/1994 a 17/10/1995; de 01/06/1996 a
08/11/1996, 19/05/1997 a 09/12/1997, de 01/061998 a 14/09/1998, de 22/05/1999 a
16/11/1999, de 01/06/2000 a 30/11/2000 e de 02/05/2002 a 18/11/2003 com base no
agente nocivo ruído, não sendo possível enquadrar com base na exposição ao ruído o
período a partir de 19/11/2003, pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou
na NHO-01 da Fundacentro; (ii) também não é cabível o enquadramento do período a
partir de 19/11/2003 com base na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI
eficaz, nem com base na exposição à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de
agente nocivo causador da poeira a que o autor esteve exposto; (iii) a partir de
18/11/2003, não bastava que o trabalhador desempenhasse suas tarefas em ambiente com
pressão sonora superior a 85 dB(A), passando a ser necessária a comprovação da
exposição aos chamados Níveis de Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em
conformidade com o que preconiza a metodologia de medição da NHO- 01 da
Fundacentro; (iv) uma das mais profundas alterações introduzidas pela NHO 01 foi o
abandono dos decibelímetros, aparelhos desenvolvidos para medir o ruído existente em
determinado ambiente, seja ele aberto ou fechado, em um dado momento isolado;(v) em
seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO 01 da Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos
medidores integradores de uso pessoal, também conhecidos como dosímetros de ruído;
(vi) os dosímetros de ruído em nada se parecem com os decibelímetros, pois se prestam à
medição da dosagem de ruído que um trabalhador recebe durante sua carga horária diária
e, ao contrário do decibilímetro, o dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o
trabalhador esteve exposto ao longo de sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os
dosímetros devem ser portáteis e devem ter a capacidade de registrar as variações da
pressão sonora ao longo de um dado intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii)
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o exame dos PPPs apresentados pelo autor deixa evidente que eles não apresentam
informações confiáveis, isso porque, além de eles terem sido elaborados muito tempo
após a ocorrência dos fatos a que faz menção, os PPPs fazem alusão a uma técnica de
medição que só veio a ser consagrada a partir de 2003.

O autor, em suas razões de evento 20, alega, em resumo, que (i) há nos
autos prova de que o período laborado para Florestas Rio Doce S/A de 08/01/1988 a
28/01/1991 e para Soterra - Máquinas e Serviços Ltda. de 15/06/1991 a 02/06/1992 é
especial em razão de exercício de  atividade como trabalhador rural; (ii) com relação ao
vínculo com a empresa Florestas Rio Doce S/A, já foi reconhecida a especialidade  em
várias processos, dentre eles o processo n. 50024644220204025003; (iii) a anotação na
CTPS demonstra que se trata de empresa de florestamento e reflorestamento; (iv) quanto
à empresa  Soterra - Máquinas e Serviços Ltda., está  explicito na CTPS que se trata de
estabelecimento de manutenção de lavoura; (v) deve ser reconhecido o período laborado
para tais empresas como especial com base no código 2.2.1 do Decreto 53.831, de
25/03/1964; (vi) a complementação dos valores das contribuições pagas abaixo do
mínimo é direito permitido ao contribuinte; (vii)  a respeito do exercício de tempo
especial por exposição a ruído, consta dos autos o LTCAT, que supre a alegada omissão
de técnica utilizada na medição a partir de 19/11/2003, no que se refere ao período
laborado de 11/12/2014 a 11/04/2016; (viii) permaneceu na mesma função e nas mesmas
condições de trabalho, exposto aos mesmos agentes nocivos antes reconhecidos; e
(ix) deve ser determinado ao NSS que emita guias para complementar os valores das
contribuições pagas abaixo do mínimo. 

Contrarrazões do autor de evento 19.

Contrarrazões do INSS de evento 26. 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discute a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).
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Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do INSS

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
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horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
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(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
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espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".
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Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,

5000415-91.2021.4.02.5003 500001641509 .V61 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 473



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 662/1121

caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados pelo INSS
sob os seguintes fundamentos:

(...)

Passaremos a analisar os períodos em que o autor alega que esteve exposto ao agente
nocivo ruído, poeiras totais e calor, trabalhados na empresa DESTILARIA ITAUNAS S/A,
conforme o PPP juntado no Evento 1, PPP13, Página 2:

de 14/11/1985 a 01/12/1986; de 11/07/1987 a 30/11/1987; de 03/11/1992 a
30/09/1993; de 01/10/1993 a 30/04/1994: o autor trabalhou como servente e esteve
exposto de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente ao agente
nocivo ruído de 93,8 dB, medido através de dosimetria. Como a exposição ao
agente ruído ocorreu acima do limite legal de tolerância, que era de 80 dB, nos
termos do Anexo ao Decreto nº 53.831/64, os períodos devem ser reconhecidos
como especiais.

de 01/05/1994 a 17/10/1995; de 01/06/1996 a 08/11/1996; 19/05/1997 a
09/12/1997; de 01/061998 a 14/09/1998, 22/05/1999 a 16/11/1999; 01/06/2000 a
30/11/2000; de 02/05/2002 a 08/01/2010: o autor trabalhou como operador de
caldeira e esteve exposto de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente a ruído de 93,9 dB, medido através de dosimetria, bem como a calor
de 23,9°C medido por IBGTU, com uso de EPI eficaz para o agente calor, e
também a poeira total de 3,88 mg/m3, sem uso de EPI eficaz para poeira. É
possível enquadrar os períodos de 01/05/1994 a 17/10/1995; de 01/06/1996 a
08/11/1996; 19/05/1997 a 09/12/1997; de 01/061998 a 14/09/1998, 22/05/1999 a
16/11/1999; 01/06/2000 a 30/11/2000; de 02/05/2002 a 18/11/2003 com base no
agente nocivo ruído, não sendo possível enquadrar com base na exposição ao
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ruído o período a partir de 19/11/2003, pois não foi utilizada a metodologia
prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro. Também não é cabível o
enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base na exposição ao calor,
em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição à poeira, uma
vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que o autor
esteve exposto.

de 09/01/2010 até fim vínculo em 11/04/2016: conforme o PPP expedido em
10/12/2014 (data limite para análise da especialidade do período), o autor esteve
exposto a ruído de 93,2 dB, medido através de dosimetria, bem como a calor de
28,72°C medido por IBGTU, sem uso de EPI eficaz para o agente calor. Conforme
contagem administrativa juntada no Evento 1, PROCADM14, Página 59, o INSS
enquadrou como tempo especial o período de 09/01/2010 a 10/12/2014, de forma
que há falta de interesse de agir do autor em relação ao período de 09/01/2010 a
10/12/2014. No tocante ao período de 11/12/2014 ao fim vínculo em 11/04/2016,
não é cabível o enquadramento por não haver formulário comprovando a
exposição do autor a qualquer agente nocivo.

Sendo assim, somente os períodos de 14/11/1985 a 01/12/1986; de 11/07/1987 a
30/11/1987; de 03/11/1992 a 30/09/1993; de 01/10/1993 a 30/04/1994; de 01/05/1994 a
17/10/1995; de 01/06/1996 a 08/11/1996; 19/05/1997 a 09/12/1997; de 01/06/1998 a
14/09/1998, 22/05/1999 a 16/11/1999; 01/06/2000 a 30/11/2000; de 02/05/2002 a
18/11/2003 podem ser reconhecidos como especiais.

(...)

Como se observa, os PPPs demonstram que o autor, nos períodos
impugnados, esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a
apuração do agente físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a
jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada
é compatível com a legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível,
inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e permanente com base na
descrição das atividades e no local de trabalho em que essas atividades eram
desenvolvidas.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que reconhece a
especialidade almejada em razão de exposição a ruído em intensidade acima do limite de
tolerância.

Do recurso do autor

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial nos
períodos em que laborou para Florestas Rio Doce S/A de 08/01/1988 a 28/01/1991 e
para Soterra - Máquinas e Serviços Ltda. de 15/06/1991 a 02/06/1992.

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
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especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade.

Até a Constituição Federal/1988, o trabalhador rural estava amparado pelas
normas da Lei Complementar nº 11/1971, a qual dispunha que o PRORURAL (Programa
de Assistência ao Trabalhador Rural) prestaria, entre outros, benefício de aposentadoria
por velhice e invalidez, não havendo previsão para a aposentadoria por tempo de serviço
de trabalhador rural. Ainda, tais benefícios, inacumuláveis, não poderiam ser concedidos
a mais de um componente da unidade familiar, no caso de exercício da atividade rural em
regime de economia familiar, razão pela qual somente aquele considerado chefe ou
arrimo de família é que teria direito ao benefício. Assim, os demais componentes do
grupo familiar, ainda que considerados segurados do PRORURAL, não possuíam direito
aos benefícios de aposentadoria, até o momento em que passavam a constituir outro
núcleo familiar, normalmente pelo casamento ou por produção por conta própria.

Registre-se que os benefícios não eram custeados por contribuição do
trabalhador rural, mas por percentual incidente sobre o valor comercial dos produtos
rurais, recolhido pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, ou pelo próprio produtor,
quando ele mesmo industrializava seus produtos, vendia-os aos consumidores no varejo
ou a adquirente domiciliado no exterior.

Com o advento da Constituição de 1988, mediante disposição do art.
7º, caput, houve a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais, em congruência com
os princípios da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais, previstos no art. 194.

A regulamentação das diretrizes constitucionais relativas aos benefícios
previdenciários deu-se mediante a Lei n.º 8.213/1991, que também estruturou o Plano de
Benefícios da Previdência Social e dispôs sobre os requisitos e à forma de cômputo do
labor rural exercido anteriormente à sua vigência.
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Desse modo, conclui-se que esse tempo de trabalho, na condição de
empregado rural, prestado para empregador pessoa física, exercido anteriormente à
vigência da Lei 8.213/1991, não dá ensejo à aposentadoria especial, porquanto não havia
tal previsão na LC nº 11/1971, norma que previa o amparo previdenciário do empregado
rural (art. 3º, § 1º, alínea a).

Considerando que, anteriormente à Lei n.º 8.213/1991, somente o
trabalhador rural vinculado à empresa agroindustrial ou agrocomercial submetia-se ao
Regime de Previdência Urbana, nos termos do art. 6º da CLPS/1984, apenas esse
empregado possui direito ao eventual reconhecimento do tempo de serviço especial
previsto no Decreto n.º 53.831/1964, em observância, inclusive, do entendimento já
consolidado no âmbito do STJ de que deve ser aplicada a lei vigente à época da prestação
do labor para enquadramento de atividade especial.

Assim, a expressão "trabalhadores na agropecuária", contida no item
2.2.1 do Anexo ao Decreto 53.831/1964, refere-se aos trabalhadores rurais que exercem
atividades agrícolas como empregados em empresas agroindustriais ou agrocomerciais
(TRF, 4ª Região, AC 50717882020174049999, DJ 15/10/2019). 

Por sua vez, as atividades de "trabalhador rural", "campeiro", "retireiro" e
"peão/inseminador", desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária,
inserem-se no enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964. 

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES
ESPECIAIS.TRABALHADOR NA AGROPECUÁRIA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.1. São requisitos para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei
8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de
serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de
contribuição, a teor do seu art. 4º.2. Deve ser observada a legislação vigente à época da
prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo
segurado e os meios de sua demonstração.3. A especialidade do tempo de trabalho é
reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por
meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e
via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).4. As
atividades de "trabalhador rural", "campeiro", "retireiro" e "peão/inseminador",
desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, inserem-se na rubrica
"trabalhadores da agropecuária", devendo ser reconhecidas como especiais por
enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64, o que é permitido até
28/04/95, a teor da Lei n° 9.032/95.5. O autor não cumpriu o requisito temporal previsto
na Lei de Benefícios, não fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço.6. Honorários
advocatícios fixados em 01% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com
o §6º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da
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assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese
prevista no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.7. Apelação do Autor
provida em parte. (TRF, 3ª Região, AP 00047717420154036111/SP, DJ 24/5/2019). 

A TNU, no julgamento do  PEDILEF 05003939620114058311, fixou a
seguinte tese:

(...) "a expressão "trabalhadores na agropecuária", contida no item 2.2.1 do anexo do
Decreto n. 53.831/64, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades
exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e
agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas
atividades como tempo de serviço especial"; (PEDILEF 05003939620114058311, , DOU
24/10/2014 ) 

O item 2.2.2 do Anexo ao Decreto 53.831/1964, por sua vez, permite o
enquadramento por categoria profissional aos "trabalhadores florestais".

No julgamento do PEDILEF n. 535102-37.2018.4.05.8013/AL, vinculado
ao tema representativo n. 268, a TNU fixou a seguinte tese: "A ocupação de técnico
agrícola não é equiparável à do "trabalhador na agropecuária", prevista no item 2.2.1
do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera presunção de categoria
profissional.". 

No caso em exame, consta na CTPS de evento 1 que o autor laborou para a
empresa Florestas Rio Doce S/A (empresa de florestamento e reflorestamento) no cargo
de braçal e para a empresa  Soterra - Máquinas e Serviços Ltda.(empresa de manutenção
de lavoura) de 15/06/1991 a 02/06/1992 como ajudante de campo.

Dessa forma, com base nos fundamentos já expostos, deve ser reconhecida
a especialidade desses períodos em questão. 

O autor alega, também, que faz jus ao reconhecimento de exercício de
atividade especial de 11/12/2014 a 11/04/2016.

A sentença deixou de conhecer a alegada especialidade sob os seguintes
fundamentos:

(...) de 09/01/2010 até fim vínculo em 11/04/2016: conforme o PPP expedido em
10/12/2014 (data limite para análise da especialidade do período), o autor esteve exposto
a ruído de 93,2 dB, medido através de dosimetria, bem como a calor de 28,72°C medido
por IBGTU, sem uso de EPI eficaz para o agente calor. Conforme contagem
administrativa juntada no Evento 1, PROCADM14, Página 59, o INSS enquadrou como
tempo especial o período de 09/01/2010 a 10/12/2014, de forma que há falta de interesse
de agir do autor em relação ao período de 09/01/2010 a 10/12/2014. No tocante ao
período de 11/12/2014 ao fim vínculo em 11/04/2016, não é cabível o enquadramento por
não haver formulário comprovando a exposição do autor a qualquer agente nocivo. (...)
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Com efeito, o PPP de evento 1 (PPP13) foi expedido pela empregadora em
10/12/2014, não havendo como presumir que, a partir dessa data, o autor laborou no
mesmo cargo e nas mesmas condições de trabalho, mesmo porque o documento
demonstra que ele teria exercido várias atividades ao longo do contrato empregatício
(servente, operador de caldeira a vapor e pedreiro).

Nesse caso, deve o autor requer à empregadora a emissão de PPP
complementar e formalizar novo requerimento ao INSS. 

Nesses termos, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere o
reconhecimento de tempo especial de 11/12/2014 a 11/4/2016.

Por fim, o autor alega que faz jus à complementação dos valores das
contribuições pagas abaixo do mínimo (de 1/2018 a 7/2019).

A sentença indeferiu tal pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...) Como se pode observar, sem computar o período de 01/01/2018 a 31/07/2021 no qual
o autor efetuou as contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual
em valor abaixo do mínimo, o autor não possuía 35 anos de tempo de contribuição na
data do requerimento administrativo.

Todavia, indefiro o pedido do autor de complementação dos valores das contribuições
pagas abaixo do mínimo, as quais, nos termos do CNIS juntado no Evento 13, CNIS 1,
são de 01/01/2018 a 31/07/2021, tendo em vista que, conforme tabela abaixo, ainda que
se reafirmasse a DER para a data da última contribuição constante no CNIS e o autor
fizesse a complementação das contribuições, ainda assim não teria o tempo necessário
para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, pois somente teria 34
anos, 10 meses e 25 dias de tempo de contribuição. (...)

Como se sabe, havendo recolhimento das contribuições previdenciárias em
atraso ou a menor, é necessário que o segurado proceda ao aporte contributivo pertinente,
a fim de que possa obter o reconhecimento do tempo de contribuição. Ou seja,
o autor tem direito à averbação das referidas competências (em que houve recolhimento
abaixo do valor) porque recolheu a diferença.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A
MENOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 1. Havendo recolhimento das contribuições
previdenciárias em atraso ou a menor, é necessário que o segurado proceda ao aporte
contributivo pertinente, a fim de que possa obter a concessão do benefício de
aposentadoria. 2. Comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, na
condição de contribuinte individual, as competências respectivas devem ser computadas
como tempo de serviço. (TRF4, AC 5051063-25.2013.404.7000, Sexta Turma, Relator p/
Acórdão (auxílio Osni) Hermes S da Conceição Jr, juntado aos autos em 26/02/2016)

5000415-91.2021.4.02.5003 500001641509 .V61 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 473



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 668/1121

Observa-se, no evento 1 (PROCADM14), que o INSS  deixou de computar
tais competências porque o autor não realizou a complementação das contribuições.
Assim se manifestou a autarquia em 4/2/2020:

"Todos os recolhimentos como CI foram aceitos e somados ao tempo de contribuição,
visto terem atendido aos critérios de filiação, preceituados no art. 3°, §1°, art. 165, §2°,
II, todos da IN 77/2015. Foram verificadas competências pagas em valores abaixo do
salário mínimo - foi emitida exigência em 27/8/2019 para que as mesmas fossem
complementadas, porém a mesma não foi cumprida até o momento"

Ou seja, não se vislumbra interesse de agir do autor para que este Juízo
determine o INSS que conceda a oportunidade de complementar as contribuições
previdenciárias recolhidas abaixo do salário mínimo. 

Considerando todos  os períodos reconhecidos como especiais, pode-se
concluir que o autor, na DER, em 19/12/2018, não reuniu a carência de 35 anos de tempo
contributivo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
14/11/1985 01/12/1986                     383            1,40                536      1     5   19
11/07/1987 30/11/1987                     143            1,40                200     -      6   18
08/01/1988 29/01/1991                   1.118            1,40             1.565      4     3   14
15/06/1991 02/06/1992                     354            1,40                496      1     4     9
03/11/1992 30/09/1993                     332            1,40                465      1     3     9
01/10/1993 30/04/1994                     212            1,40                297     -      9   23
01/05/1994 17/10/1995                     535            1,40                749      2    -    19
01/06/1996 08/11/1996                     161            1,40                225     -      7   12
19/05/1997 09/12/1997                     205            1,40                287     -      9   13
01/06/1998 14/09/1998                     106            1,40                148     -      4   26
22/05/1999 16/11/1999                     179            1,40                251     -      8     8
01/06/2000 30/11/2000                     183            1,40                256     -      8   13
01/03/2001 03/11/2001                     248            1,00                248     -      8     5
02/05/2002 18/11/2003                     566            1,40                792      2     2     1
19/11/2003 08/01/2010                   2.243            1,00             2.243      6     1   23
09/01/2010 10/12/2014                   1.797            1,40             2.516      6   10   22
11/12/2014 11/04/2016                     488            1,00                488      1     4     1
01/04/2017 19/12/2018                     628            1,00                628      1     8   20

         
 Total:           12.390    33   11   11

Em 13/11/2019, quando foi editada a EC n. 103/2019, a carência também
não alcançada:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
14/11/1985 01/12/1986                     383            1,40                536      1     5   19
11/07/1987 30/11/1987                     143            1,40                200     -      6   18
08/01/1988 29/01/1991                   1.118            1,40             1.565      4     3   14
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15/06/1991 02/06/1992                     354            1,40                496      1     4     9
03/11/1992 30/09/1993                     332            1,40                465      1     3     9
01/10/1993 30/04/1994                     212            1,40                297     -      9   23
01/05/1994 17/10/1995                     535            1,40                749      2    -    19
01/06/1996 08/11/1996                     161            1,40                225     -      7   12
19/05/1997 09/12/1997                     205            1,40                287     -      9   13
01/06/1998 14/09/1998                     106            1,40                148     -      4   26
22/05/1999 16/11/1999                     179            1,40                251     -      8     8
01/06/2000 30/11/2000                     183            1,40                256     -      8   13
01/03/2001 03/11/2001                     248            1,00                248     -      8     5
02/05/2002 18/11/2003                     566            1,40                792      2     2     1
19/11/2003 08/01/2010                   2.243            1,00             2.243      6     1   23
09/01/2010 10/12/2014                   1.797            1,40             2.516      6   10   22
11/12/2014 11/04/2016                     488            1,00                488      1     4     1
01/04/2017 13/11/2019                     957            1,00                957      2     7   14

         
 Total:           12.719    34   10     5

Assim, passa-se à análise das regras de transição trazidas pela EC n.
103/2019.

Segundo o art. 17 da EC 103/2019 (3ª regra de transição), que  se destina a
garantir as expectativas de direito daqueles que, em 13/11/2019, ainda não tinham
reunido os requisitos necessários à obtenção do direito à aposentadoria por tempo de
contribuição, mas tinham esperanças de se aposentar nos próximos dois anos,  assegurou-
se o direito à aposentadoria diante da comprovação do mesmo tempo de contribuição que
estava previsto no inciso I do §7º do art. 201 da CF, cuja redação foi profundamente
alterada. Esse dispositivo legal garante o direito à aposentadoria quando o segurado
preencher os seguintes requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de
contribuição, se homem; b) o cumprimento de um período adicional – pedágio –
correspondente a metade do tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir 30 anos
de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, sendo que o
 parágrafo único estabelece que esses segurados que tinham esperança de se aposentarem
nos próximos dois anos deverão ter seus benefícios previdenciários calculados com a
incidência do fator previdenciário.

Considerando que, em 13/11/2019, o autor reunia 34 anos, 10 meses e 5 dias
(faltavam apenas 1 mês e 25 dias),  para alcançar a carência necessária para a
aposentadoria almejada, considerando o pedágio a ser cumprido, ele deveria contribuir
por mais 82 dias (2 meses e 7 dias).

Dessa forma, tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
14/11/1985 01/12/1986                     383            1,40                536      1     5   19
11/07/1987 30/11/1987                     143            1,40                200     -      6   18

5000415-91.2021.4.02.5003 500001641509 .V61 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 473



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 670/1121

08/01/1988 29/01/1991                   1.118            1,40             1.565      4     3   14
15/06/1991 02/06/1992                     354            1,40                496      1     4     9
03/11/1992 30/09/1993                     332            1,40                465      1     3     9
01/10/1993 30/04/1994                     212            1,40                297     -      9   23
01/05/1994 17/10/1995                     535            1,40                749      2    -    19
01/06/1996 08/11/1996                     161            1,40                225     -      7   12
19/05/1997 09/12/1997                     205            1,40                287     -      9   13
01/06/1998 14/09/1998                     106            1,40                148     -      4   26
22/05/1999 16/11/1999                     179            1,40                251     -      8     8
01/06/2000 30/11/2000                     183            1,40                256     -      8   13
01/03/2001 03/11/2001                     248            1,00                248     -      8     5
02/05/2002 18/11/2003                     566            1,40                792      2     2     1
19/11/2003 08/01/2010                   2.243            1,00             2.243      6     1   23
09/01/2010 10/12/2014                   1.797            1,40             2.516      6   10   22
11/12/2014 11/04/2016                     488            1,00                488      1     4     1
01/04/2017 20/01/2020                   1.025            1,00             1.025      2     9   21

         
 Total:           12.787    35    -    12

Ou seja, o autor a carência do benefício em 20/1/2020 (reafirmação da
DER), ou em outra data mais precisa a ser apurada pelo INSS, eis que possui a técnica
necessária para tanto.

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário\;

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
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SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
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previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o
INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
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contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao
M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
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Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
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caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem incidir na data da
citação se DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou seja,  apenas
quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se o INSS
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demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade especial de  08/01/1988 a
28/01/1991 e de 15/06/1991 a 02/06/1992, com a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde 20/1/2020 (reafirmação da DER), ou em outra data mais
precisa a ser apurada pelo INSS, eis que possui a técnica necessária para
tanto. Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais superiores
(STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a data de
expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam
ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em
diante), sem a incidência de juros de mora. Os créditos que envolvam a Fazenda Pública,
todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa
alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021),
sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei
nº 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111,
da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001641509v61 e do código CRC 8abe7d4b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000556-07.2021.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDILSON MENDES DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "conceder
à parte demandante o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição. Fixo a data do início do benefício (DIB) no dia em que o autor completou
35 anos de contribuição, e a do início do pagamento (DIP) o dia da prolação desta
sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC".

Em suas razões recursais (evento 14), o autor alega, em síntese, que (i) em
que pese a concessão do benefício com reconhecimento da atividade especial no período
de 01/03/2006 a 16/02/2017, mediante reafirmação da DER, pretende o reconhecimento,
também, do período de 03/12/2001 a 26/09/2005, em que exerceu atividade especial, a
fim de que seja concedido o benefício desde DER – 17/03/2017; (ii) no período de
03/12/2001 a 26/09/2005, esteve exposto (em toda sua jornada de trabalho) aos agentes
nocivos ruído e calor, conforme consta no PPP anexo; (iii) o não reconhecimento da
atividade especial pelo magistrado seu deu pelo fato de o ruído estar dentro dos limites de
tolerância para a época em que exercido o labor e, quanto ao agente nocivo calor, sob o
fundamento de que “a temperatura não estava acima dos limites de tolerância”; (iv) com
relação ao agente nocivo “calor”, constata-se que o enquadramento da atividade especial
por exposição ao referido agente nocivo, até 05/03/1997 exige a comprovação da
exposição em intensidade superior a 28º C, proveniente de fonte artificial; (v) o  agente
nocivo “calor” também está previsto nos Decretos nº 2.172/1997 e nº 3.048/1999, Anexo
IV, código 2.0.4; (vi) o trabalho desenvolvido por ele – mecânico industrial - se classifica
como atividade de trabalho moderado de acordo com o quadro de nº 3, Anexo III, da NR-
15; (vii) o próprio PPP traz essa informação, de que o trabalho era contínuo e moderado;
(viii) tendo em vista que o trabalho era contínuo e moderado, tem-se a tabela nº 1 do
Anexo III, da NR-15, em que o limite de tolerância para exposição ao calor no caso dos
autos, é de no máximo 26,7, assim, tendo ele laborado exposto ao referido agente nocivo
calor - IBUTG 30,6, o período pleiteado deve sim ser considerado como tempo de
atividade especial; (ix) no tópico 15.7, do PPP colacionado, consta a informação de que o
EPI não era eficaz ao agente nocivo calor; (x) consta no PPP apresentado, que a técnica
de aferição foi por meio da NR-15; e (xi) o CRPS, em seu Enunciado nº 13 admite que
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até 31/12/2003 é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR15 e, a partir de
01/01/2004, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na Norma de Higiene
Ocupacional 01 (NHO-01) da Fundacentro ou na NR15.

O INSS, em suas razões de evento 17, alega, em síntese, que (i) é indevido
o enquadramento pelas exposição a hidrocarbonetos, já que havia o uso de EPIs eficazes;
e (ii) desse modo, a sentença deverá ser reformada para afastar o tempo especial de
01/03/2006 a 16/02/17 e, por conseguinte, o autor não atingiria os 35 anos de
contribuição, mesmo após a DER originária.

Contrarrazões do INSS de evento 21.

Contrarrazões da parte autora de evento 24.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.
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Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

5000556-07.2021.4.02.5005 500001678494 .V37 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 474



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 681/1121

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.
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Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
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de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
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normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

5000556-07.2021.4.02.5005 500001678494 .V37 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 474



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 685/1121

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial 01/03/2006 a
16/02/2017 em razão de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

No que tange ao período de 01/03/2006 a 16/02/2017 (data da expedição do PPP), foi
atestada a exposição aos agentes hidrocarbonetos aromáticos e ruído.

Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos formados exclusivamente por
átomos de carbono e hidrogênio. Os diferentes números desses átomos e as várias
estruturas da sua junção, formam variadas substâncias, como benzeno, naftaleno,
fenantreno, etc.

As utilizações são as mais variadas, podendo ser empregados como combustíveis de
aviões, solventes ou mesmo como matéria-prima para produção de plásticos ou
fertilizantes.

Entretanto, reconhecidamente, quase a totalidade dos hidrocarbonetos aromáticos
possuem alto nível de toxidade para o ser humano, não havendo nível de segurança para
a sua exposição.

Assim, a apreciação deste fator de risco depende de uma análise distinta de outros
agentes, como o ruído. Enquanto este agente físico é aferido de modo quantitativo
(relativo ao nível de decibéis durante a jornada de trabalho como um todo), os
hidrocarbonetos, dada sua nocividade, serão apreciados de modo qualitativo, onde a
mera exposição do trabalhador é suficiente para caracterizar o trabalho especial.

Neste sentido, cumpre citar o art. 236 da Instrução Normativa nº 45/2010 do INSS:

Art. 236. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria especial, consideram-se:

I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de
riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar
danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
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II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente, durante quinze, vinte ou vinte
cinco anos, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado
ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em
decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.

§ 1º Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação do agente nocivo é:

I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme
constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma Regulamentadora nº 15 – NR-15 do
MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel; ou

II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de
tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por
meio da mensuração da intensidade ou da concentração, consideradas no tempo efetivo
da exposição no ambiente de trabalho.

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II do § 1º deste artigo, não quebra a permanência o
exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade
equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade
tenha sido constatada.

 Desta feita, pouco importa a quantidade dos agentes químicos em contato com o
segurado durante toda a jornada de trabalho. Não há para ele faixa de segurança na
exposição. Tendo havido o contato, a atividade será prejudicial à saúde.

A título de esclarecimento, a quantidade hidrocarbonetos influencia no nível de
insalubridade da atividade, informação afeta ao Direito do Trabalho somente (vide a
Norma Regulamentadora nº 15).

Os laudos apresentados não deixam dúvidas quanto ao efetivo contato do autor com tais
produtos químicos de reconhecido dano à saúde. Assim o único entendimento possível é a
consideração desse período como especial para fins previdenciários.

(...)

Com efeito, o PPP expedido pela empresa PW Brasil Export S/A,
relativamente ao período de 1/3/2006 a 16/2/2017, demonstra que o autor exerceu o cargo
de mecânico de máquina de costura (setor de oficina mecânica de máquinas) e esteve
exposto a hidrocarbonetos aromáticos como solventes (thiner), graxa branca, silicone
em spray, removedor de ferrugem, limpa-contato e desengraxante universal
(remoção de óleo e graxas), com uso de EPI eficaz. O documento contém todos os
requisitos legais, presumindo-se a elaboração de laudo técnico.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:
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"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
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divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

Segundo parte da jurisprudência, com a qual esta Relatora se identificava,
os hidrocarbonetos aromáticos são compostos de anéis benzênicos, ou seja, apresentam
benzeno na sua composição, agente químico cancerígeno, o que afastaria a presunção de
neutralização dos efeitos nocivos do produto em questão por uso de EPI, conforme
jurisprudência a seguir citada:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE
ESPECIAL. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ÓLEOS MINERAIS. AGENTES
CANCERÍGENOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. UTILIZAÇÃO DE EPI. INEFICÁCIA
RECONHECIDA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. 1. O reconhecimento da
especialidade da atividade exercida sob condições nocivas é disciplinado pela lei em
vigor à época em que efetivamente exercido, passando a integrar, como direito adquirido,
o patrimônio jurídico do trabalhador (STJ, Recurso Especial Repetitivo n. 1.310.034). 2.
Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria
profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova
(exceto para ruído, calor e frio); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o
enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a
agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997; a partir de então, por meio
de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica; e, a partir de
01-01-2004, passou a ser necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), que substituiu os formulários SB-40, DSS 8030 e DIRBEN 8030,
sendo este suficiente para a comprovação da especialidade desde que devidamente
preenchido com base em laudo técnico e contendo a indicação dos responsáveis técnicos
legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de
monitoração biológica, eximindo a parte da apresentação do laudo técnico em juízo. 3.
A exposição aos óleos minerais enseja o reconhecimento do tempo como especial. 4. Os
hidrocarbonetos aromáticos são compostos de anéis benzênicos, ou seja, apresentam
benzeno na sua composição, agente químico este que integra o Grupo 1 (agentes
confirmados como cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial
MPS/MTE/MS nº 09-2014, e que se encontra devidamente registrado no Chemical
Abstracts Service (CAS) sob o nº 000071-43-2. 5. Demonstrado, pois, que o benzeno,
presente nos hidrocarbonetos aromáticos, é agente nocivo cancerígeno para humanos, a
simples exposição ao agente (qualitativa) dá ensejo ao reconhecimento da atividade
especial, qualquer que seja o nível de concentração no ambiente de trabalho do segurado.
6. Em se tratando de agente cancerígeno, a utilização de equipamentos de proteção
individual é irrelevante para o reconhecimento das condições especiais da atividade. 7.
Para a caracterização da especialidade, não se reclama exposição às condições
insalubres durante todos os momentos da prática laboral, sendo suficiente que o
trabalhador, em cada dia de labor, esteja exposto a agentes nocivos em período razoável
da jornada, salvo exceções (periculosidade, por exemplo). 8. A habitualidade e
permanência hábeis aos fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas
à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual,
exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou
associadas que degradam o meio ambiente do trabalho. 9. Comprovado o labor sob
condições especiais por mais de 25 anos e implementada a carência mínima, é devida a
aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do §
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2º do art. 57 c/c art. 49, II, da Lei n. 8.213/91. (TRF4, AC 5006405-92.2018.4.04.7208,
TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos
autos em 19/03/2021)

 Todavia, esta TR firmou, por maioria, o entendimento de que o agente
“hidrocarbonetos aromáticos” não está previsto na LINACH (LISTA NACIONAL DE
AGENTES CANCERÍGENOS PARA HUMANOS).  Isso porque, segundo o voto
divergente e vencedor, a LINACH prevê o benzeno e o  benzeno é uma espécie do gênero
"hidrocarboneto aromático".

Transcreva-se o precedente do processo n. 0005542-28.2017.4.02.5006,
julgado na sessão do dia 17/10/2019:

(...)

Divergência em 16/10/2019 16:45:32 - 1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator - Juiz
Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES.

O voto da Relatora supõe a presença de benzeno pelo fato de o PPP indicar que houvera
exposição a hidrocarbonetos aromáticos.

Com efeito, diz o voto que:  

O PPP apresentado, expedido pela empresa CSV Ltda., demonstra que, de 5/2/2016 a
3/8/2016, o autor esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, o que por si só autoriza o
reconhecimento de atividade especial, nos termos já expostos. A habitualidade e a
permanência da exposição podem ser presumidas em razão das atividades desenvolvidas
e do local de trabalho. Com relação ao uso de EPI eficaz, por se tratar de agente
reconhecidamente cancerígeno, é irrelavante a informação de eficácia do EPI. 

O benzeno é uma espécie do gênero "hidrocarboneto aromático".

Mas o PPP juntado aos autos não faz menção a benzeno; apenas a "hidrocarbonetos
aromáticos". Para além disso, afirma que havia EPI eficaz (ev.1-out3, p.27).

Pelo exposto, divirjo parcialmente do voto da Relatora para considerar COMUM o
período de 5/2/16 a 3/8/16. 

Nesse compassou, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS e excluo a
condenação em ônus da sucumbência (art. 55, Lei 9099/95).

Acompanha a Divergência em 17/10/2019 21:19:44 - 1ª Turma Recursal - 1º Juiz
Relator - Juiz Federal LEONARDO MARQUES LESSA.

(...)

A respeito do fato de o PPP indicar a exposição a solventes e graxas, dentre
outros, sem especificar os agentes químicos contidos em tais produtos, é impossível o
enquadramento da especialidade com essas informações inespecíficas.  Não
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obstante,  como não se pode concluir que o agente contido em tais produtos está
relacionado como comprovadamente cancerígeno pela LINACH e sua composição esteja
registrada no Chemical Abstracts Service (CAS), ou seja, não é comprovadamente
cancerígeno, o uso de EPI eficaz fará com que o tempo de trabalho seja considerado
comum.

Assim, considerando que o  PPP juntado aos autos não faz menção a
benzeno, apenas a "hidrocarbonetos aromáticos", deve ser afastada a especialidade
reconhecida na sentença.

Do recurso do autor

O autor alega que faz jus ao  reconhecimento de atividade especial
de 03/12/2001 a 26/09/2005, em que este exposto a calor.

Para comprovar a alegada especialidade, apresentou o PPP expedido por
Confecções Mimo Ltda. demonstrando que laborou como mecânico industrial e esteve
exposto a ruído em intensidade de abaixo do limite legal (84,7 dB(A)) e a calor (IBUTG
30,6 - atividade moderada, com regime de trabalho contínuo), com uso de EPI eficaz.
Consta que as atividades consistiam em "realizar  a manutenção em componentes e
equipamentos e máquinas industriais".

A exposição ao calor só caracteriza atividade especial quando ultrapassa
determinado limite de tolerância, dependendo da época em que o segurado trabalhou.
Para as atividades exercidas até 5/3/1997, o quadro anexo ao Decreto 53.831/1964
estabelecia como parâmetro a temperatura de 28 °C, desde que proveniente de fontes
artificiais (exclui calor gerado por fonte natural, como o sol). Já para as atividades
desempenhadas no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, o enquadramento da atividade
especial por exposição ao calor deve seguir a regulamentação constante da NR-15.

O primeiro passo para fazer o enquadramento é identificar a temperatura do
ambiente de trabalho. De acordo com o Anexo 3 da NR-15, para determinação da
temperatura do ambiente, é utilizado o "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" –
IBUTG. Depois de definido o índice IBUTG no local de trabalho do segurado, é preciso
identificar o limite de tolerância ao calor que se aplica ao segurado. O limite de tolerância
ao calor não corresponde a um valor fixo, como no caso do ruído. O limite de tolerância é
variável, conforme as condições específicas de trabalho de cada caso. Existem algumas
variáveis embutidas e que precisam ser esclarecidas no laudo técnico ou no PPP.

Há duas formas de aferição de limites de tolerância para exposição ao calor,
dependendo do local em que o segurado descansa: 1ª) em regime de trabalho intermitente
com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço; 2ª) em regime de
trabalho intermitente com período de descanso em outro local.
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Se o segurado trabalha com períodos de descanso no próprio local de
prestação de serviço, a definição do limite de tolerância ao calor depende do tipo de
atividade (leve, moderada ou pesada) e do regime de trabalho (conforme intervalos de
descanso estabelecidos no Quadro 3 do Anexo 3 da NR-15). Com essas variáveis, o limite
de tolerância é calculado na forma do Quadro 1 do Anexo 3 da NR-15. Se o segurado
trabalha com períodos de descanso em outro local, o limite de tolerância é calculado
exclusivamente em função da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora.
Definida essa taxa, aplica-se o Quadro 2 do Anexo 3 da NR-15. Trata-se, portanto, de
duas metodologias autônomas e inacumuláveis para definição do limite de tolerância.

Para as atividades exercidas a partir de 19/11/2003, o Decreto 4.882/2003,
que incluiu o § 11 no art. 68 do Decreto 3.048/1999, assim dispõe:

§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e
os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como a
metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.

Como se observa, a metodologia para calcular o IBUTG continuou sendo
aquela estabelecida no Anexo n. 3 da NR-15, mas o procedimento técnico de avaliação da
exposição ocupacional ao calor passou a ser mais detalhado pela Norma de Higiene
Ocupacional - NHO 6 da Fundacentro. Nesse caso, o perito calcula o IBUTG. As taxas
metabólicas não são calculadas, elas devem ser estimadas utilizando-se os dados
constantes no Quadro I. Definida a taxa metabólica no Quadro 1, pode-se identificar no
Quadro 2 o correspondente limite de tolerância ao calor (IBUTG máximo). Se o IBUTG
calculado pelo perito for superior ao IBUTG máximo aplicável, a atividade é especial.

Como se observa, o  Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, em seu item
2.0.4, dispõe que temperaturas anormais  são trabalhos com exposição ao calor acima dos
limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria nº 3.214/1978. Os limites
toleráveis estão previstos na referida NR, mais precisamente no seu Anexo nº 3, que
especifica os “limites de tolerância para exposição ao calor”. 

Segundo a norma administrativa, para atividades leves, com o tempo de 15
minutos de trabalho, tolera-se a temperatura máxima de 32,2 ºC, sendo considerado
nocivo e consequentemente passível de enquadramento especial as atividades leves
exercidas em ambientes acima de 32,2 ºC. Os demais limites de tolerância ao calor estão
dispostos no “Quadro 1” do Anexo III da NR 15. A norma pertinente ao tema, portanto,
estipula os limites de tolerância ao calor com base em um fracionamento entre atividades
leves, moderadas e pesadas que são classificadas através do “Quadro 3” do Anexo III da
NR 15.

São consideradas atividades leves aquelas pelas quais o trabalhador executa
sentado com movimentos moderados com braços, tronco e pernas, como por exemplo o
digitador ou motorista, bem como o trabalho leve executado em pé diante de máquina ou
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bancada. Já as atividades moderadas são consideradas aquelas executadas pelo segurado
sentado com movimentos vigorosos com braços e pernas ou de pé, em máquina ou
bancada, com alguma movimentação e em movimento moderado de levantar ou
empurrar. Por fim, as atividades pesadas, segundo a tabela da NR 15, são aquelas
provenientes de atividade de trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos
ou qualquer trabalho fatigante, como exemplo a remoção de material com pá ou outro
instrumento.

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU) fixou tese sobre o reconhecimento da especialidade do trabalho prestado sob
incidência de fonte natural de calor, segundo a qual após o Decreto n° 2.172/1997 se
tornou possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho exercido sob
exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma habitual e permanente, desde
que comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo 3 da Norma
Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, calculado pelo Índice de
Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG), de acordo com a fórmula prevista para
ambientes externos com carga solar (Processo n. 0501218-13.2015.4.05.8307).

Quanto ao uso de EPI, sabe-se que não neutraliza os riscos à saúde do
trabalhador, porque é impossível determinar se os equipamentos reduzem a intensidade
do calor a níveis abaixo dos limites de tolerância. Ou seja, o uso de EPI não é suficiente
para neutralizar os efeitos nocivos do calor e, por isso, a sua utilização não é capaz de
impossibilitar o enquadramento de atividade especial.

No caso, o autor exerceu atividade moderada em trabalho contínuo, cujo
limite de tolerância é de 26,7 IBUTG (Quadro 1, Anexo 3 da NR-15), assim,
considerando que esteve exposto a calor com intensidade de 30,6, deve ser reconhecida a
especialidade almejada.

Do tempo contributivo (carência) para o benefício concedido

Consta, nos autos, que o autor, administrativamente, reuniu o tempo de
contribuição/serviço de 29 anos, 4 meses e 25 dias. Com o acréscimo relativo ao período
especial ora reconhecido, de 03/12/2001 a 26/09/2005 (558 dias ou 1 ano, 6 meses e 6
dias), verifica-se que não houve cumprimento da carência de 35 anos na DER em
17/3/2017.

Registre-se que a sentença concedeu ao autor a possibilidade de receber o
benefício desde o momento em que implementou os requisitos, com a reafirmação da
DER, devendo a apuração ser feita em sede de execução, considerando inclusive as regras
de transição trazidas pela EC n. 103/2019.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao
recurso do INSS para afastar a especialidade reconhecida na sentença de  01/03/2006 a
16/02/2017 e dar provimento ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade
especial de 03/12/2001 a 26/09/2005, mantendo-se a sentença quanto aos demais
aspectos.  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e
Enunciado 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5001318-66.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ ALVES ROSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS
contra a sentença que declarou "o caráter especial dos seguintes períodos de
contribuição: i. de 01/06/1993 a 08/10/1996 - MARMIL MARMORE MIMOSO
COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI; ii. de 14/01/1997 a 26/06/2000 -
SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA; iii. de 01/08/2000 a
06/11/2002; iv. de 02/01/2003 a 11/05/2006 - MARMIL MARMORE MIMOSO
COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI; v. de 01/02/2007 a 28/03/2008 e
de 03/11/2008 a 27/12/2016 - SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO
LTDA".

Em suas razões recursais (evento 40), o autor alega, em síntese, que (i) a
sentença não consignou qualquer labor rural prestado de 1985 a 1991, afirmado pelas
testemunhas, apesar de ter-se casado com profissão de lavrador em 1988 e ter a CTPS
assinada como braçal em 1989, além dos depoimentos de idôneas testemunhas que lhe
atribuíram labor rural até ingresso na marmoraria (que ocorreu em 1992); (ii) apresentou
vários documentos idôneos, inclusive certidão de casamento como lavrador; (iii)  o
entendimento do STJ é no sentido de que o labor rural deve ser considerado, mesmo antes
dos 12 anos de idade; (iv) juntou certidão de casamento constando profissão de lavrador e
um contrato de trabalho como braçal prestado em propriedade rural, além da declaração
escolar dos filhos, devidamente corroborada pela prova testemunhal; (v) com o
reconhecimento de labor rural, ultrapassa os 35 anos necessários para a aposentadoria; e
(vi)  há erro material na sentença quando afirma que só existe prova oral sobre o labor
rural prestado, quando na verdade existe uma certidão de casamento ocorrido em 1989
constando a profissão de lavrador, bem como um contrato de trabalho rural na CTPS
exercido em propriedade rural entre 1991 e 1992.  

O INSS, em suas razões de evento 44, alega, em resumo, que (i) a
sentença deferiu o pedido de reconhecimento de atividade especial com base no
PPP indicando o exercício da atividade desde 01/01/1991 a 07/03/2017 em submissão ao
fator de risco ruído na ordem de 97,4 dB (A), ocorre que o referido PPP fora emitido em
24/11/2016, ou seja, não fora apresentado nos autos do processo administrativo (data do
requerimento: 07/04/2016); (ii) o INSS não teve a oportunidade de se manifestar sobre o
documento constante na exordial e, diante dessa situação, constata-se que a parte autora é
carecedora do direito de ação, por falta de interesse de agir, violação ao princípio do
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prévio requerimento administrativo em demanda previdenciária; (iii) os PPPs
apresentados pela parte autora não contêm elementos para a comprovação da efetiva
exposição aos agentes nocivos, uma vez que não utilizaram a técnica de aferição correta;
(iv) causa estranheza o fato de que cada um dos PPPs terem sido emitidos por uma pessoa
jurídica diferente, mas sempre repetindo os mesmos valores, conteúdo, atividade e
responsáveis pela assinatura, além da mesma data, sendo que em alguns dos PPPs o
carimbo do responsável apresenta uma pessoa e quem assina o documento é outra, sem
ter ficado claro a legitimidade do signatário; (v) o autor não apresenta as medidas do
ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as determinações da
Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções anteriores; e (vi) as
informações apresentadas no PPP não permitem afirmar que a exposição do autor ao
agente ruído foi acima do limite de tolerância e de forma habitual e permanente, não
sendo possível saber qual foi o nível médio de exposição durante toda a jornada de
trabalho, posto que se adotou a técnica de ‘picos de ruído’, em que se considera apenas o
nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Sem contrarrazões das partes recorridas.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
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máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do recurso do autor 

O autor alega que faz jus ao reconhecimento (averbação) do período
trabalhado em atividade rural prestado antes da lida urbana entre 04 de maio de 1977 a 01
de outubro de 1992 – somando-se 15 anos e 05 meses. A sentença julgou improcedente
tal pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...)

Os documentos juntados aos autos relativos ao período de de 04/05/1977 a 23/07/1991
são os seguintes: i. certidão de casamento da parte autora, em 31/05/1989, do registro
civil de Mimoso do Sul (evento 1, anexo 2, fl. 6); ii. documento escolar de JHONATA
ALVES DA SILVA, filho da parte autora, do ano de 1992, em escola de MIMOSO DO SUL
(evento 1, anexo 2, fls. 7-8).

Em audiência (v. evento 25), foi realizado o depoimento pessoal da parte autora, a qual
afirmou que: começou a trabalhar na roça com 18 anos, na localidade de São Bento, São
José das Torres, terra de RENATO RANGEL; trabalhava com café, na qualidade de
meeiro; depois saiu para trabalhar na Marmoraria.

A testemunha JOSE AMERICO BATISTA disse que: conhece a parte autora há uns 30
anos; a parte autora trabalhava para RANGEL; RANGEL tem serraria de pedra e
mármore; quando a parte autora foi trabalhar na serraria já era casado; a parte autora
trabalhava com a família.
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Já a testemunha LAURO RIGUETO afirmou que: conhece a parte autora há uns 40 anos;
conheceu a parte autora trabalhando na lavoura; a parte autora foi trabalhar na serraria
com aproximadamente 20 anos; a parte autora trabalhava para RENATO RANGEL.

Por sua vez, a testemunha LUIZ JOÃO SILVA disse conhecer a parte autora há uns 35
anos, sendo que a parte autora primeiro trabalhou na roça, com café, em terras do
RANGEL e depois na serraria, bem como que teria começado a trabalhar na roça com
uns 18 anos e saído com uns 25 anos.

Nos termos da Súmula 149 do STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta a
comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Observa-se que não foi produzido nenhum início de prova material da atividade rurícola
em regime de economia familiar referente ao período questionado, uma vez que os
documentos mencionados acima apenas provam que a parte autora residia em Mimoso do
Sul.

Assim, a prova oral produzida em audiência é insuficiente para a comprovação do
exercício de atividade agrícola em regime de economia familiar no período de 04/05/1977
a 23/07/1991, o que impede a contagem do referido período como tempo contribuição,
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes.

(...)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).
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Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial
para o cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade
mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data
do requerimento o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra
atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, mas sua aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102,
§1º, da Lei n. 8.213/1991 e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
 documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
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MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)
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Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega
que os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a
ausência de atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar
 que as conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser
corroboradas pelo conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito
entre as provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas,
produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata
aqui de imputar inverídicas as informações tomadas pela autarquia federal, mas de
prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova produzida no curso do processo
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jurisdicional. Assim, dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior
valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

No caso, o autor apresentou as seguintes provas: (i) certidão de casamento
celebrado em 31/5/1989 qualificando-o como lavrador; (ii) histórico escolar do filho,
emitido em 21/3/2012, demonstrando que ele cursou em 2011 a terceira série do ensino
médio; (iii) CTPS demonstrando que iniciou o labor urbano empregatício em 1/11/1992.
Ou seja, o único documento que sinalizaria o alegado labor rural no período de 4/5/1977 a
1/10/1992 é a certidão de casamento celebrado em 31/5/1989.

Em seu depoimento pessoal, o autor alega que passou a trabalhar na roça
aos 18 anos, em São Bento (São José dos Torres), na propriedade de Renato Rangel, na
lavoura de café, como meeiro. Ou seja, considerando que o autor nasceu em 1965, pode-
se concluir que o início da lide campesina, segundo ele, iniciou-se em 1983 e não em
1977. Há, portanto, divergência do marco temporal alegado na inicial e do marco
temporal confessado em audiência, o que fragiliza a tese em discussão.

Quanto aos depoimentos das testemunhas, nota-se também inconsistência
dos fatos, pois a testemunha Lauro Rigueto afirmou que o autor passou a laborar em
atividade urbana aos 20 anos de idade, todavia, na certidão de casamento, celebrado em
31/5/1989, em que consta a profissão de lavrador, ele contava com 24 anos de idade. Por
sua vez, a testemunha Luiz João Silva afirmou que a parte autora começou a trabalhar na
roça aos 18 anos e  passou a exercer atividade urbana aos 25 anos.

Como se observa, as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para
comprovar o tempo que afirma ter laborado no campo, pois não são consistentes, robustas
e idôneas, e, como o autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
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pudessem infirmar a decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios
fundamentos e pelos fundamentos ora expostos. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de
averbação do alegado tempo laborado na agricultura de subsistência.

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de  01/06/1993 a
08/10/1996, de 14/01/1997 a 26/06/2000, de 01/08/2000 a 06/11/2002,  de 02/01/2003 a
11/05/2006, de 01/02/2007 a 28/03/2008 e de 03/11/2008 a 27/12/2016, em razão de
exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite de tolerância.

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
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da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
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apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.
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 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."
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Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)
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Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

No caso, para o período de 01/06/1993 a 08/10/1996, o autor apresentou o
PPP da empregadora demonstrando que laborou como auxiliar de serrador e esteve
exposto a ruído em intensidade de 93,8 dB(A), sendo a a apuração do agente por meio de
audiodosímetro (DOS 500). Para o período de 14/01/1997 a 26/06/2000, o autor
apresentou o PPP da empregadora demonstrando que laborou como auxiliar de serrador e
esteve exposto a ruído em intensidade de 94,0 dB(A), sendo a a apuração do agente por
meio de audiodosímetro (DOS 500). Para o período de 01/08/2000 a 06/11/2002, o autor
apresentou o PPP da empregadora demonstrando que laborou como ajudante de
laminação e esteve exposto a ruído em intensidade de 93,8 dB(A), sendo a a apuração do
agente por meio de audiodosímetro (DOS 500). Para o período de 02/01/2003 a
11/05/2006, o autor apresentou o PPP da empregadora demonstrando que laborou como
laminador e esteve exposto a ruído em intensidade de 93,8 dB(A), sendo a a apuração do
agente por meio de audiodosímetro (DOS 500). Para o período de 01/02/2007 a
28/03/2008, o autor apresentou o PPP da empregadora demonstrando que laborou como
laminador e esteve exposto a ruído em intensidade de 92,36 dB(A), sendo a a apuração do
agente por meio de audiodosímetro (DOS 500).  Para o período de 03/11/2008 a
27/12/2016, o autor apresentou o PPP da empregadora demonstrando que laborou como
laminador e esteve exposto a ruído em intensidade de 92,36 dB(A), sendo a a apuração do
agente por meio de audiodosímetro (DOS 500). 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Com relação à alegação do INSS de que  o PPP retificador foi emitido após
a DER, registre-se que o  STJ, no julgamento do Pet 9.582/RS, assentou que:
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PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA PROVIDO. 1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à
aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da
aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo
para todos os segurados, exceto o empregado. 2. A comprovação extemporânea da
situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito
adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício
previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria. 3. In casu, merece reparos o acórdão
recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os
requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento
administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando
foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em
condições especiais. 4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.” (Pet 9.582/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 16/09/2015)

A TNU, muito tempo antes, em 13/2/2006, já havia formulado o
entendimento de que "quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para
concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento
administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício" (Súmula 33).

Assim, mesmo que o PPP retificador tenha sido emitido após a DER, o
autor faz jus ao recebimento do benefício desde a entrada do requerimento, considerando
ainda que a autarquia, em sede judicial, teve a oportunidade de manifestar-se sobre tal
documento, em contestação e agora em sede recursal.

A respeito da alegação da autarquia no sentido de que causaria estranheza o
fato de que cada um dos PPPs terem sido emitidos por uma pessoa jurídica diferente, mas
sempre repetindo os mesmos valores, conteúdo, atividade e responsáveis pela assinatura,
além da mesma data, há indícios de que se trata de mesmo grupo empresarial. Não
obstante, caberia à autarquia impugnar a veracidade dos documentos no prazo legal, com
o competente incidente de falsidade documental, providência da qual não se desincumbiu,
mesmo porque o INSS possui o dever de fiscalização nesse caso. 

No que tange à alegação de que alguns dos PPPs trazem o carimbo do
responsável pela sua emissão, mas quem os assina  é outra pessoa, cumpre registrar que
tal fato, por si só, não é capaz de descaracterizar a atividade especial ali revelada, pois se
trata de mera irregularidade formal dos documentos, beneficiando-se a boa-fé do
segurado que apresentou os formulários fornecidos pelas empregadoras.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes
provimento. Sem condenação em custas para a autarquia (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo
Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa a exigibilidade
em favor do autor em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art.
98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650224v62 e do código CRC fdf209a3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5027082-23.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADEMIR BRUSQUI DIAS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como  pelo INSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes
termos: "a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 01/04/1980 a
13/05/1980, 01/09/1980 a 16/12/1981, 18/09/1982 a 02/02/1983, 21/04/1986 a
01/10/1986, 06/10/1986 a 07/06/1987, 04/08/1987 a 21/08/1987, 01/08/1988 a
23/04/1989, 01/09/1998 a 31/08/2000, 19/11/2003 a 17/11/2005 e 01/04/2009 a
29/08/2019, convertendo-o em comum; b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo
de contribuição NB 42/194.485.631-2 com efeitos retroativos a 21/9/2019, data do
requerimento administrativo".

Em suas razões recursais (evento 14), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO-01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO-01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
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de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

O autor, em suas razões de evento 15, alega, em síntese, que (i) faz jus ao
reconhecimento de atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, do
período de 5/1/1986 a 24/3/1986 em que laborou como auxiliar de mecânico e dos
períodos de 17/01/1991 a 10/10/1991 e de 02/03/1992 a 09/11/1994 como "colador de
pneus”; (ii) a sentença concluiu pelo não enquadramento dos períodos de 17/01/1991 a
10/10/1991 e de 02/03/1992 a 09/11/1994, em que laborou na função de "colador de
pneus”, justificando que  “a atividade de "colador de pneus" não está classificada no
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/1964 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/1979”; e
(iii) ocorre que a descrição constante no PPP (evento 5/PROCADM1) indica que as
atividades desenvolvidas por ele dizem respeito à linha de produção de “recauchutagem
de pneus”, com exposição respiratória aos agentes químicos (borracha e cola), o que
permite o enquadramento como atividade especial, sendo que tal processo envolve o uso
de solventes e benzeno, como pode ser observado no Anexo IV do Regulamento da
Previdência Social.

Contrarrazões do INSS de evento 21.

Contrarrazões do autor de evento 27.

VOTO

Do recurso do INSS 

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”
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Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
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art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".
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Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
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caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 01/04/1980 a
13/05/1980, 01/09/1980 a 16/12/1981, 18/09/1982 a 02/02/1983, 21/04/1986 a
01/10/1986, 06/10/1986 a 07/06/1987, 04/08/1987 a 21/08/1987 e 01/08/1988 a
23/04/1989, por presunção (enquadramento por categoria profissional, em razão do
exercício da função de marteleiro. Em suas razões, o INSS não apresentou impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida, trazendo alegações genéricas, motivo
pelo qual deve ser mantida a especialidade ali reconhecida. 

A sentença reconheceu também, como especiais os períodos de 01/09/1998
a 31/08/2000, 19/11/2003 a 17/11/2005 e 01/04/2009 a 29/08/2019, em razão de
exposição a ruído em intensidade acima do limite legal, conforme fundamentos a seguir
transcritos:

(...)

Enquadramento por exposição a agentes nocivos: período de 01/09/1998 a 31/08/2000

Em relação a esse período, o autor pediu o reconhecimento de tempo de serviço especial
por exposição a ruído (evento 1_INIC1, fl. 4).

Para comprovar condição especial de trabalho, o autor exibiu Perfil Profissiográfico
Previdenciário emitido pela empresa Recauchutadora Radiauer Ltda. (evento
7_PROCADM3, fl. 74). O PPP atesta exposição a ruído em nível médio equivalente a
93,5 dB(A).
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O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a
legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo
de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a
ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

A perícia administrativa negou o enquadramento pela seguinte razão (evento
7_PROCADM3, fl. 145):

No campo destinado à identificação da técnica utilizada, o PPP informa "Dosimetria"
(evento 7, PROCADM3, fl. 74, item 15.5), mas não explicitou a observância da
metodologia da NR-15, vigente no período analisado. Essa omissão não invalida o PPP,
porque a experiência mostra que na época do período sob análise todos as avaliações se
orientavam pelos critérios da NR-15. Segundo o art. 280 da Instrução Normativa
INSS/PRES nº 77/2015, a observância da NHO 1 da FUNDACENTRO só seria exigível a
partir de 1º de janeiro de 2004.

Ficou provada atividade especial no período de 01/09/1998 a 31/08/2000.

Enquadramento por exposição a agentes nocivos: período de 18/02/2002 a 17/11/2005

Em relação a esse período, o autor pediu o reconhecimento de tempo de serviço especial
por exposição a ruído (evento 1_INIC1, fl. 4).
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Para comprovar condição especial de trabalho nesse período, o autor exibiu Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Conrado Pneus Ltda. ME (evento
7_PROCADM3, fls. 77-78). O PPP atesta exposição a ruído em nível médio equivalente a
89,3 dB(A).

O nível médio de pressão sonora indicado no PPP extrapolava o limite de tolerância
vigente no interstício de 19/11/2003 a 17/11/2005.

A perícia administrativa negou o enquadramento pela seguinte razão (evento
7_PROCADM3, fl. 144):

O PPP realmente foi emitido em 2019, muito tempo depois do encerramento do vínculo de
emprego. Contudo, o PPP informa responsável técnico pelos registros ambientais para o
período de 18/02/2002 a 17/11/2005 (evento 7_PROCADM3, fl. 77, item 16). É
irrelevante que o PPP tenha sido emitido em momento posterior ao período de aferição.
O que importa é que o PPP informou ter se amparado em laudo técnico contemporâneo. 

Ficou provada atividade especial no período de 19/11/2003 a 17/11/2005.

Enquadramento por exposição a agentes nocivos: período de 01/04/2009 a 21/09/2019

O autor pediu o reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a ruído
(evento 1_INIC1, fl. 4).

O autor exibiu Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Conrado
Pneus Ltda. ME compreendendo o interstício de 01/04/2009 a 29/08/2019 (data de
emissão) (evento 7_PROCADM3, fls. 79-80). O PPP atesta exposição a ruído em nível
médio equivalente a 86,2 dB(A), acima do limite de tolerância vigente.

A perícia administrativa negou o enquadramento pela seguinte razão (evento
7_PROCADM3, fl. 142):
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O PPP contém a seguinte informação relacionada à exposição a ruído:

A Turma Nacional de Uniformização fixou a seguinte tese:

“A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente,
é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou
na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho,
vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma” (PEDILEF nº 0505614-
83.2017.4.05.8300, Rel. Juiz Federal Sergio de Abreu Brito, embargos de declaração
julgados em 21/3/2019).

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da metodologia de
medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo facultativamente
adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do juiz relator do
acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
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medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Ficou provada atividade especial no período de 01/04/2009 a 29/08/2019 (data de
emissão do PPP).

(...)

Com efeito, para o período de 01/09/1998 a 31/08/2000, o autor apresentou
o PPP expedido pela empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (93,5 dB) e a utilização da dosimetria como forma de
apuração do referido agente físico. Para o período de 19/11/2003 a 17/11/2005, o autor
apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (89,3 dB) e a utilização de LAVG como forma
de apuração do referido agente físico. Para o período de 01/04/2009 a 29/08/2019, o autor
apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (86,2 dB) e a utilização de LAVG como forma
de apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive o nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume
a elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Ou seja, os PPPs dos períodos em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria/LAVG, o que, segundo a jurisprudência
da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível
com a legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir
que a exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das
atividades e no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".
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Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Do recurso da parte autora

O autor, em suas razões de evento 15, alega,  que faz jus ao reconhecimento
de atividade especial, por enquadramento por categoria profissional, do período de
5/1/1986 a 24/3/1986 em que laborou como auxiliar de mecânico.

Com efeito, consta, na CTPS de evento 1 (PROCADM9), que o autor
laborou, de 8/1/1986 a 23/4/1986, como auxiliar de mecânico na empresa Massas
Alimentícias Firenze Ltda. Não houve apresentação de PPP, laudo técnico ou outro meio
de prova para demonstrar a exposição a agentes nocivos.

Ocorre que esta TR tem precedentes recusando enquadramento de mecânico
por categoria profissional até 28/4/1995, devendo o segurado apresentar algum elemento
de prova demonstrando a exposição a agentes insalubres. Cite-se, por exemplo, o voto
proferido na ação n. 5019920-45.2019.4.02.5001, na sessão de 19/8/2020:

(...)

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de cobertura
previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de
26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade especial
deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta
de exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial
de atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos
agente nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920),
por perícia (STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a
atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a
atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado
trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a
concessão da aposentadoria especial. 

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que
intermitente (Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995,
passou a ter de comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e
permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial pretendesse. 
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3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de
1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo
técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua associação,
considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na legislação
da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os Anexos I
e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de
1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais
trabalhou por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito aplicadas em
conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A TNU, no julgamento do Pedilef n. 0022054-12.2012.4.01.3900, em 27.11.2018,
entendeu o seguinte: a atividade de mecânico não se encontra relacionada no rol de
profissões que enseja o enquadramento por categoria profissional, sendo imprescindível
ao reconhecimento da especialidade a efetiva comprovação de contato com agentes
nocivos, não havendo falar em presunção da especialidade. A ementa do julgado recebeu
a seguinte redação: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL ATIVIDADE DE
MECÂNICO. RECONHECIMENTO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE EM CONTATO COM AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO OU
LAUDO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

6. Assim, como a profissão do autor não está elencada entre as que ensejam o
enquadramento por categoria profissional, para que os períodos discutidos nesta
demanda (tanto anteriores quanto posteriores a 28.04.1995), em que o autor trabalhou
como mecânico/ajudante de mecânico, fossem reconhecidos como tempo especial, ele
deveria demonstrar o contato com agentes nocivos, não bastando a apresentação da
CTPS com a anotação dos vínculos e da função exercida.

7. Entretanto, conforme consignado na sentença, “o autor não exibiu, nem com a petição
inicial nem no processo administrativo, nenhum formulário técnico demonstrando
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Por conseguinte, é inviável o
reconhecimento de condição especial de trabalho.” Tem-se por acertado esse
entendimento, que deve ser mantido.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, "caput", da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e negar-lhe provimento.
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(...)

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere o pedido de
reconhecimento de atividade especial, por enquadramento de categoria profissional, do
período em que o autor laborou como auxiliar de mecânico. 

O autor alega, ainda, que faz jus ao enquadramento de atividade especial,
por presunção (categoria profissional), dos períodos de 17/01/1991 a 10/10/1991 e de
02/03/1992 a 09/11/1994, em que laborou na função de "colador de pneus”.

Consta, no evento 1 (PROCADM11), que o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Recauchutadora Colatinense Ltda. demonstrando que, nesses
períodos, laborou como auxiliar de colador e colador e esteve exposto a ruído (porém em
intensidade abaixo do limite de tolerância) e agente químico (exposição respiratória),
sendo que as atividades desenvolvidas consistiam em "auxiliar nos processos de linha de
produção e recauchutagem de pneus" (auxiliar de colador) e "auxiliar nos processos de
linha de produção de recauchutagem de pneus, especificamente na linha de aplicação de
cola" (colador).

A sentença julgou improcedente a pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...)

O autor alegou que "os registros em CTPS indicam que no período entre 17/01/1991 até
10/10/1991, assim como no período entre 02/3/1992 e 09/11/1994 a parte Autora exerceu
a função de Colador de Pneus em na empresa de recauchutagem de pneus, denominada
Recauchutadora Colatinense S/ A, o que pressupõe o enquadramento no código 1.2.4 do
Decreto 53.831/64, por se tratar de atividades de vulcanização da borracha, com sujeição
a agentes químicos (também enquadráveis no código 1.2.11). Ademais, o Decreto
83.080/79 também considerava especial o trabalho de vulcanização de borracha (código
1.2.4), assim como o labor com exposição a hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono (código 1.2.10), como é o caso do Autor" (evento 1_INIC1, fl. 4).

A atividade de "colador de pneus" não está classificada no quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Para fins de enquadramento de
atividade especial, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
pode ser presumida.

 

(...)

Como o autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudessem infirmar a decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes
provimento. Sem condenação em custas para o INSS (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo
Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ, ficando suspensa a exigibilidade
em favor do autor em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art.
98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001681586v19 e do código CRC a6b0aff2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008745-20.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARTUR LUNIS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para  "a) averbar o tempo de serviço rural
referente aos períodos de 3/5/1974 a 2/10/1981 e de 13/07/1985 a 31/10/1991 para todos
os fins previdenciários, exceto carência; b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo
de contribuição NB 42/190.502.853-6 desde o requerimento administrativo, em
1º/2/2019".

Em suas razões recursais (evento 31), alega, em síntese, (i) que em recente
julgamento do AREsp: 956558/SP, realizado no dia 02/06/2020, o STJ consolidou o
posicionamento de que é devido o cômputo do labor rurícola desempenhado por menor
com menos de 12 anos de idade; (ii) que deve ser reconhecida a atividade rural que
desempenhou a partir dos 12 anos de idade, de 03/05/1972 a 02/05/1974, como Segurado
Especial; (iii) que o M.M. Juiz de primeiro grau não reconheceu o enquadramento
especial por exposição aos agentes biológicos no período de 19/09/2012 a 17/09/2017;
(iv) que as atividades descritas no PPP apresentam o risco iminente de contágio de
doenças (agentes biológicos - avaliação qualitativa), razão pela qual são cumpridos os
requisitos da habitualidade e permanência, nos moldes da jurisprudência pacificada pela
TNU; (v) que considerando o quadro de pandemia mundial, em virtude do novo
coronavírus, COVID19, fica ainda mais claro os riscos de contágio inerentes aos
profissionais em áreas de saúde. Logo, a exposição aos agentes biológicos descritos no
PPP caracteriza a especialidade da atividade; (vi) que a jurisprudência não admite a
eficácia dos EPIs em relação aos agentes biológicos; (vii) que contabilizando a atividade
rural desde os 12 anos de idade e o período especial convertido em tempo comum, sob o
multiplicador de 1,40, é apurado o total de 40 anos, 4 meses e 22 dias de contribuição até
a DER, em 01/02/2019; e (viii) que esse tempo de contribuição somado à idade ultrapassa
os 96 pontos necessários para a não incidência do fator previdenciário no cálculo da RMI.

Contrarrazões da parte contrária (evento 37). 

VOTO
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A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.
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Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Do alegado exercício de labor rural (03/05/1972 a 02/05/1974)

O tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
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Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).
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Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
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no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).
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Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

No caso, para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período
alegado, constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Certidão de casamento contraído em 03/10/1981. Autor qualificado
como lavrador (Evento 1, CERTAS3);

(ii) Certidão de nascimento do filho JOSÉ MARIA DA SILVA em
23/09/1982. Autor qualificado como lavrador (Evento 1, OUT6, fl. 5);

(iii) Certidão de nascimento do irmão ADALTO LUNIS DA SILVA em
16/10/1967 constando a qualificação de BENIZIO LUNIS DA SILVA, pai do autor, como
lavrador (Evento 1, OUT6, fl. 7); e
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(iv) Certidão de nascimento da irmã GECILDA LUNIS DA SILVA em
07/07/1977 constando a qualificação de BENIZIO LUNIS DA SILVA, pai do autor, como
lavrador (Evento 1, OUT6, fl. 8).

Ainda, em audiência realizada em 27/04/2021, foi colhido o depoimento
pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, concluo
que restou devidamente comprovado o trabalho rurícola do autor, em regime de economia
familiar (segurado especial), no período de 03/05/1972 a 02/05/1974, fazendo ele jus à
sua averbação, devendo integrar o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição,
exceto para efeito de carência, a teor do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

Do alegado exercício de atividade especial  (19/09/2012 a 17/09/2017)

O autor alega que, de 19/09/2012 a 17/09/2017, exerceu atividade especial
em razão de exposição a agentes biológicos (micro-organismos diversos) e químicos
(produtos de limpeza).

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;
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(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
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informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
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divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
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tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)
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No caso, para a comprovação do alegado exercício de atividade especial, o
autor apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando que, nesse período,
laborou como auxiliar de serviços gerais e esteve expostos a agentes biológicos (micro-
organismos diversos) e químicos (produtos de limpeza), fazendo o uso de EPI eficaz.

De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979,
caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato
permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-
laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo
do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários
humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais
infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades
afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes
biológicos como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do
Anexo IV desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas
infecciosos vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos
de saúde em contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso
literis, pela redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O
Decreto  4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a
expressão “micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria
3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes
biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas
realizadas em: (i) contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas,
bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes,
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de
doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias
e tanques); e (iv) contato com lixo urbano (coleta e industrialização).

A TNU, no julgamento do Representativo de Controvérsia n. 0501219-
30.2017.4.05.8500/SE (afetado em 23/05/2019), sob o Tema n. 211, fixou a seguinte tese:

“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o
seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente
de tempo mínimo de exposição durante a jornada”.

Segundo o Colegiado, a especialidade se justifica não pelo efetivo dano à
saúde, mas sim ao risco de contaminação, sendo que, no caso de agentes biológicos, o
conceito de habitualidade e permanência seria diverso daquele utilizado para outros
agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição (causador do eventual
dano), mas o risco de exposição a agentes biológicos. 

Com essa premissa, concluiu que não seria sequer necessário que a
exposição a agentes biológicos ocorra durante toda a jornada de trabalho, pois,
consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de
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contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição
habitual e permanente.

O Relator destacou as três condições requisitadas para qualificação do
tempo especial: 1) a ocorrência do exercício, de maneira habitual e permanente, de
atividade profissional em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do segurado; 2) a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos para
lhe causar dano, não necessariamente durante toda a jornada, nos termos do Anexo IV do
Decreto n.º 3.048/1999; e 3) a exposição ao risco é inerente à profissão, de forma não
circunstancial ou particularizada e indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço na qual ela está sendo desenvolvida.

No caso,  a atividade da parte autora está enquadrada no código 3.0.1 do
Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, pois, embora o PPP
destaque exposição  a micro-organismos, não há probabilidade da exposição ocupacional
a agentes biológicos que possa causar dano, mesmo que eventualmente, eis que atividade
era desenvolvida em empresa comercial. Não obstante, consta, no PPP, que o autor fez
uso de EPI eficaz.

A respeito da exposição do autor a "produtos de limpeza", a referência
genérica em questão, sem especificar os agentes químicos constantes em tais produtos,
não é suficiente para indicar a alegada insalubridade.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que indeferiu o
pedido de reconhecimento de atividade especial. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a averbação do tempo de atividade rural (segurado especial)
no período de 03/05/1972 a 02/05/1974 para efeito de contagem de tempo de contribuição
no cálculo da aposentadoria deferida na Sentença. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001690061v17 e do código CRC 1ef20cc0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003777-44.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ALVES FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o réu a averbar o tempo de
serviço rural referente: (i) ao período de 20/07/1977 a 31/10/1991 para todos os fins
previdenciários, exceto para carência; e (ii) ao período de 01/11/1991 a 25/05/1996, para
todos os fins previdenciários, exceto para fins de carência, desde que o autor pague
indenização pelas contribuições previdenciárias devidas no período. O pedido
de aposentadoria por tempo de contribuição restou improcedente.

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese, (i) que não foi
reconhecido o exercício do labor rural no período de 20/07/1975 a 19/07/1977 (dos 10
aos 12 anos de idade); (ii) que os tribunais superiores caminham firmes na possibilidade
de reconhecimento e averbação de trabalho prestado por criança com menos de 12 anos
de idade; (iii) que faz jus à aposentadoria desde a DER; e (iv) subsidiariamente, requer a
aposentadoria desde a reafirmação da DER.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 38). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
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b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:
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“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
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149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
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na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
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idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
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DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:
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O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
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previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Pois bem.

A Sentença acolheu parcialmente a pretensão inicial, sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a averbar o tempo de serviço
rural referente ao período de 20/07/75 a 25/05/96 e a conceder aposentadoria por tempo
de contribuição desde o requerimento administrativo (NB 42/188.895.535-7, DER
24/10/2018).

Os seguintes documentos formam início de prova material de que a parte autora exercia
atividade rural:

Certidão de óbito do pai do autor, falecido em 23/4/1979, qualificou-o como
lavrador (Ev.1, PROCADM6, fl. 17);

Certidão expedida por serventia extrajudicial informando a compra de terras
devolutas pelo espólio de Manoel Alves Filho, pai do autor, em 19/9/1980 (Ev.1,
PROCADM6, fl. 21);

Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutum/MG, onde é indicado
que o autor foi admitido em 28/04/1994 (Ev.1, PROCADM6, fl. 14);

Certidão de casamento realizado em 30/07/1994, onde o autor é qualificado como
lavrador (Ev.1, PROCADM6, fl. 15).

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente
o efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa
inferi-la.  A eficácia probatória dos documentos pode ser estendida com base em prova
testemunhal convincente. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal do autor

O depoente começou a trabalhar com 8 anos na roça, porque começa cedo não tem como,
aí a vida é aquele negócio, escola, trabalha porque tem que ajudar a família, aí precisa
sempre estar ajudando os pais no cultivo do arroz, do feijão, do milho, do aipim, que lá
fala mandioca, que é Minas, mas sempre estava trabalhando, de uma forma ou de outra
tinha que ajudar, não só o depoente, mas todos os irmãos cresciam naquele mesmo ritmo
ajudando; no terreno da família mesmo; o depoente junto com os pais, irmão que era
mais velho, outro mais novo também já trabalhava na roça; a propriedade era do pai do
depoente 11 hectares e alguma coisinha, fala 2 alqueires e meio a média, é pequena; são
em 7 irmãos; todos trabalhavam na roça; o depoente veio embora em 1997, ia fazer 33
anos, completo com 32 anos ia completar 33 anos; propriedade fica no Córrego de Santa
Maria em Mutum, Minas Gerais.
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1ª testemunha – José Carlos da Luz

O depoente conhece o autor desde criança, de Santa Maria, Mutum, Minas Gerais; zona
rural; o autor tinha uma terrinha lá; o depoente morava próximo, na mesma região;
distância de 2, 3 quilômetros, 4 no máximo; o autor morava na terra própria de herança;
morava com o depoente mãe, os irmãos, depois a mãe faleceu, ficou só os irmãos; o pai
faleceu; na época que o depoente conheceu, tinha pai, tinha mãe; o depoente conheceu os
pais do autor; pai Manoel e mãe Leontina; o autor tinha 6 irmãos; tudo na roça;
ninguém tinha uma atividade fora da roça, só roça mesmo; era produzido arroz, feijão,
milho, mandioca, taioba, coisa pra alimento; terra pequena, 2,5 alqueires no máximo;
arroz, milho e feijão para despesa, só para comer, tudo para comer; a família do autor
não contratava pessoas de fora; era só a família, às vezes troca dia um com o outro, mas
não tinha dinheiro; paga a dia ia para um para o outro; o depoente trabalhou na roça até
27 anos de idade; o depoente começou com 7, 8 anos de idade, é normal na roça
trabalhar; o autor começou também nessa época de 7, 8 anos também; o depoente é mais
velho o depoente, tem 61, o autor 56, parece; uns 5 anos mais velho; o depoente recorda
do autor nessa idade trabalhando, passava indo trabalhar com os irmãos até melhor que
o autor; ajudava muito os pais, planta milho, feijão os mais velhos vêm fazendo o
buraquinho colocando a semente na terra, olha a galinha ajuda muito; o trabalho de
criança com 10 anos é importante, ajuda muito; na roça de domingo a domingo não tem
folga, não, é todos os dias a mesma coisa; o depoente mora aqui agora; veio em 1987;
quando veio o autor, continuou na roça no mesmo lugar; quando veio em 1987 o depoente
costumava voltar para visitar parente, o pai, irmão, tudo morava e o depoente ia passar e
via no mesmo lugar; visitava todo ano, tinha pai e mãe morando lá, mora até hoje ainda o
pai do depoente; o autor casou na roça; quando o autor casou na roça o depoente não
morava mais na roça; sabe porque sempre ia e tinha notícia de quem casava, que Evaristo
ia casar, porque lá não era José, era Evaristo; depois que casou continuou no mesmo
lugar um tempo ainda; o autor veio para cidade depois de uns 9 ou 10 anos depois do
depoente; porque sempre estava por lá, ia passear então corria a noticia que ia para
Vitória.

2ª testemunha – Expedito Alves de Oliveira

O depoente conhece o autor desde criança de Santa Maria de Mutum, Minas Gerais; o
depoente morava lá; o depoente morava não era vizinho, mas era próximo, uns 4 ou 5
quilômetros de distância até na casa do autor uns 4 quilômetros, o depoente acha que não
dá mais não; era uma terra da família do autor; não era grande, terreno pequeno, mas
dava para a família viver lá; zona rural; morava com o autor a família toda, pai, mãe e
irmãos; o depoente acredita que 6 irmãos incluindo o autor; plantava lavoura branca,
milho, arroz, feijão, essas coisas assim; toda a família ajudava nesse trabalho da roça;
nenhum irmão tinha outra atividade ou fonte de renda, trabalhava todo mundo na roça
mesmo; a família não contratava pessoas de fora para trabalhar; a colheita era pro
sustento da família, para a família mesmo; era só consumo mesmo, da família mesmo, na
roça planta para consumo próprio, se sobrar alguma coisa às vezes vende um pouco para
comprar uma roupa, mas nem sempre sobre; o depoente trabalhou na roça também; o
depoente começou com 8 anos com os pais; o depoente acredita que o autor começou na
mesma faixa de idade, apesar de que o autor é um pouco mais velho que o depoente, mas
o depoente já conheceu o autor trabalhando lá, o depoente era muito criança, com 6, 7
anos o depoente lembra do autor um pouquinho maior, mas já nesse mesmo lugar; nessa
idade o trabalho é diário; o depoente com 10 anos trabalhava todos os dias; a rotina do
autor era a mesma, infelizmente na roça era assim, tinha que trabalhar junto com os pais,
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todo mundo trabalhando; o trabalho é o mesmo dos adultos, porém com 10 anos não faz a
mesma quantidade, mas o trabalho é o mesmo; as atividades são as mesmas, só que
consegue fazer menos por ser criança, mas é o mesmo trabalho; o depoente mora aqui; o
depoente veio pra cidade em 1991; quando veio, em 1991, o autor continuou na roça;
depois que o depoente saiu continuava uma vez por ano porque trabalhava aqui, quando
estava de férias voltava; nesses retornos continuou vendo o autor no mesmo lugar; o
autor casou na roça; o depoente não foi no casamento porque estava trabalhando aqui e
não teve como ir, mas ficou sabendo do casamento; o autor teve 1 filho na roça; o
depoente tem informação pois toda vez que voltava lá tinha informação e via o autor lá;
depois que o autor casou o depoente viu o autor no mesmo lugar que trabalhava  antes de
casar, casou e a esposa foi pra lá com o autor; o autor veio embora uns 5 ou 6 anos
depois do depoente; o depoente estima esse tempo porque todo ano voltava lá e depois de
uns 5 anos que estava na cidade o autor também veio para vá e quando o depoente
visitava novamente lá o autor já não estava mais lá.

A jurisprudência admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de
idade, conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ficou provado que a parte autora exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar, no período de 20/07/77 a 25/05/96.

De acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, somente o tempo de serviço rural - e,
por extensão, o de segurado especial - anterior à data de início de vigência da referida lei
(ou seja, anterior a 24/7/1991) pode ser computado independentemente do recolhimento
das contribuições. Dessa forma, apenas o tempo de serviço até 24/7/1991 poderia ser
reconhecido sem contribuições. A partir da Lei nº 8.213/91, o segurado especial deveria
recolher a contribuição previdenciária prevista nessa lei. As contribuições criadas pela
Lei nº 8.213/91 somente se tornaram exigíveis a partir da competência novembro/1991,
porque o período nonagesimal para exigibilidade das contribuições começou em julho e
venceu em outubro. Nesse sentido, o art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto nº
356/91 previu que “As contribuições devidas à Previdência Social que tenham sido
criadas, majoradas ou estendidas pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão
exigíveis a partir da competência novembro de 1991”. Assim, o tempo de serviço do
segurado especial posterior a 1º/11/1991 sem recolhimento de contribuições só pode ser
aproveitado para fins de concessão dos benefícios previdenciários reservados aos
segurados especiais, na forma do artigo 39, inciso I, e artigo 143 da Lei nº 8.213/91. A
averbação de tempo de serviço posterior a 1º/11/1991 para efeito de concessão de
benefícios previdenciários de trabalhador urbano só é possível mediante recolhimento das
contribuições previdenciárias.

Essa orientação, em regra, continua válida. Ressalvo que, com a superveniente previsão
da aposentadoria por idade híbrida, fundada na soma de tempo de serviço rural e urbano
(art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91 com a redação da Lei nº 11.718/08), o tempo de serviço
de segurado especial, mesmo se posterior a novembro/1991, pode ser averbado. A
averbação do tempo de serviço rural posterior a novembro/1991 poderá ser aproveitada
para concessão de aposentadoria por idade híbrida, mas não para aposentadoria por
tempo de contribuição. Como o autor pretende a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição, o tempo de serviço posterior a 31/10/1991 não pode ser averbado sem
contribuições previdenciárias.
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A parte autora tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem
de tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo
que esse tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à
data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento
das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme
dispuser o Regulamento”.

O INSS apurou 18 anos 07 meses 10 dias de tempo de contribuição (evento 1,
PROCADM6, fl. 39). Somando o tempo de serviço rural referente ao período de
20/07/77 a 31/10/91, o autor não completou o mínimo de 35 anos de tempo de
contribuição para se aposentar.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE parte do pedido para condenar o réu a averbar o tempo de serviço
rural referente:

ao período de 20/07/77 a 31/10/91 para todos os fins previdenciários, exceto para
carência;

ao período de 1º/11/91 a 25/5/96, para todos os fins previdenciários, exceto para
fins de carência, desde que o autor pague indenização pelas contribuições
previdenciárias devidas no período.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação do INSS a conceder a aposentadoria
por tempo de contribuição NB 42/188.895.535-7.

[...]

Conforme afirma a parte autora em seu recurso, não há óbice que se
reconheça, para fins previdenciários, o trabalho rural a partir dos dez anos de idade.

Ocorre que, no presente caso, o conjunto probatório coligido aos autos não
se reveste da robustez necessária a fim de firmar o convencimento desta TR/ES no
sentido de comprovar que a parte autora exercia a lida campesina em período além
daquele já reconhecido na Sentença.

Com se observa, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual, quanto ao tempo de trabalho rural
reconhecido, deve ser mantida sem retoques.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A parte autora, até a DER em 24/10/2018 (Evento 1, PROCADM6, fl. 1),
conta com as seguintes contribuições previdenciárias:
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Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 TRABALHO RURAL 20/07/1977 31/10/1991 1.00 14 anos, 3 meses e

11 dias
0

2 TOP SERVICES
SERVICOS
TEMPORARIOS
LTDA

09/06/1997 06/09/1997 1.00 0 anos, 2 meses e 28
dias

4

3 SILUS - COMERCIO
E SERVICOS LTDA

08/09/1997 29/10/1998 1.00 1 anos, 1 meses e 22
dias

13

4 GR SERVICOS E
ALIMENTACAO
LTDA.

30/10/1998 12/07/2002 1.00 3 anos, 8 meses e 13
dias

45

5 TICKET SERVICOS
SA

30/10/1998 31/12/1998 1.00 0 anos, 0 meses e 0
dias 
(Ajustada
concomitância)

0

6 SANTA ZITA
TRANSPORTES
COLETIVOS LTDA

18/04/2005 09/07/2007 1.00 2 anos, 2 meses e 22
dias

28

7 NOVA
TRANSPORTES
LTDA.

10/07/2007 24/10/2018 1.00 11 anos, 3 meses e
15 dias

135

 TOTAL    32 anos, 10 meses e
21 dias

225

Como se observa, em 24/10/2018 (DER), a parte autora não tem direito à
aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com
redação dada pela EC 20/98), porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de
35 anos. 

Da reafirmação da DER

O autor, em 30/06/2021 (reafirmação da DER), contabiliza:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 TRABALHO RURAL 20/07/1977 31/10/1991 1.00 14 anos, 3 meses e

11 dias
0

2 TOP SERVICES
SERVICOS
TEMPORARIOS
LTDA

09/06/1997 06/09/1997 1.00 0 anos, 2 meses e 28
dias

4

3 SILUS - COMERCIO
E SERVICOS LTDA

08/09/1997 29/10/1998 1.00 1 anos, 1 meses e 22
dias

13

4 GR SERVICOS E
ALIMENTACAO
LTDA.

30/10/1998 12/07/2002 1.00 3 anos, 8 meses e 13
dias

45

5 TICKET SERVICOS
SA

30/10/1998 31/12/1998 1.00 0 anos, 0 meses e 0
dias 
(Ajustada
concomitância)

0

6 SANTA ZITA 18/04/2005 09/07/2007 1.00 2 anos, 2 meses e 22 28
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TRANSPORTES
COLETIVOS LTDA

dias

7 NOVA
TRANSPORTES
LTDA.

10/07/2007 30/06/2021 1.00 13 anos, 11 meses e
21 dias

167

 TOTAL    35 anos, 6 meses e
27 dias

257

Desse modo, em 30/06/2021, o autor tem direito à aposentadoria conforme
Art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpre o tempo mínimo de
contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo
mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, Art. 25,
II) e o pedágio de 50% (0 anos, 6 meses e 10 dias). 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no Art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
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de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos Arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
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dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
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rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o
INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao

5003777-44.2020.4.02.5001 500001696825 .V10 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 478



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 764/1121

M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
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Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
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pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem incidir na data da
citação se a DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou
seja,  apenas quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se
o INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a
partir de 30/06/2021 (reafirmação da DER).Considerando as decisões pertinentes
exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os
valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a
contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da
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vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (se o INSS demorar mais de 45
dias para implantar o benefício) consoante o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009). Os créditos
que envolvam a Fazenda Pública, todavia, independentemente de qual era a taxa aplicável
até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC
n. 113/2021), sem retroatividade. Deferimento da tutela provisória de urgência com base
em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em,
no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas
Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5028993-41.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NADIR CAMARGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a reconhecer o tempo
de atividade rural, na condição de trabalhador rural – segurado especial, no período de
10/03/1981 a 25/04/1990".

Em suas razões recursais (evento 75), alega, em síntese, (i) que exerceu o
labor rurícola desde criança, a partir dos 8 anos de idade, em regime de economia familiar
com os pais, como meeiros; (ii) que a Sentença já reconheceu o período de 10/03/1981
(12 anos) a 25/04/1995; (iii) que as duas testemunhas ouvidas pelo INSS (Evento 63)
confirmaram expressamente sua atividade rural desde os 8 anos de idade e que este
trabalho era importante para o sustento da família; (iv) que a decisão proferida na Ação
Civil Pública, o PEDILEF nº 00021182320064036303 e o entendimento firmado pelo
STJ caracterizam seu direito de computar sua atividade rural desde os 8 anos de idade,
completados em 10/03/1977; (v) que a Sentença não reconheceu nenhum dos períodos
especiais; (vi) que a consulta ao site do Ministério do Trabalho e Emprego não deixa
dúvidas de que a função de emissor de passagens é sinônimo de cobrador de transporte
coletivo; (vii) que realizava as operações dentro dos ônibus e executava a venda de
bilhetes dentro dos veículos, conforme o PPP; (viii) que a Lei 3.807/1960 trouxe a
penosidade como uma das formas de se permitir o direito à aposentadoria especial; (ix)
que na situação sub judice, a CNH “D”, CTPS e os PPPs descrevem sua atividade como
motorista de ônibus pelos períodos de 02/05/2002 a 30/03/2010 e 01/10/2011 a
31/05/2012, que se caracteriza como penosa; (x) que o juízo a quo deveria ter
oportunizado a produção da prova pericial para avaliar o enquadramento especial dos
períodos trabalhados como motorista de ônibus em razão da penosidade, consoante a
Petição de Evento 67; e (xi) que considerando a atividade rural desde os 8 anos de idade e
os períodos especiais convertidos em tempo comum, sob o multiplicador de 1,40,
 contabiliza o total de 42 anos e 2 meses e 28 dias de contribuição até a DER, em
23/10/2018.

Contrarrazões da parte contrária (evento 78). 

VOTO
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Do alegado exercício de atividade rural (10/03/1977 a 09/03/1981)

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
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cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
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CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
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imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
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benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.
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Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Sobre a atividade rural da parte autora, assim fundamentou a Sentença:

[...]
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Tempo de atividade rural

No que tange à atividade rural, sabe-se que para a sua comprovação a legislação
previdenciária exige a presença de início razoável de prova material, complementada por
prova oral, não podendo esta última servir como prova exclusiva (§ 3º do art. 53 da Lei n.
8.213/91 e Súmula 149 do STJ).

E, embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa
comprovação, tal rol não é exaustivo, sendo possível a abrangência das provas ali
referidas.

Logo, não há exigência legal de que o documento apresentado como início de prova
abranja todo o período que se quer comprovar, basta ser contemporâneo aos fatos
alegados e referir-se, pelo menos, a uma fração daquele, corroborado com prova
testemunhal idônea, a qual amplie sua eficácia probatória. 

Nesse mesmo sentido preceitua a Súmula 14 da TNU: “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”.

Essa exigência, por outro lado, não quer dizer que a prova documental diga respeito à
atividade rural de todo período que se quer comprovar (ano a ano), mas um início de
prova material (como certidões de casamento, de nascimento, de óbito, ficha de
atendimento no SUS, comprovante de matrículas em escolas situadas na zona rural, etc.),
que juntamente com a prova oral crie um liame com a circunstância fática e possibilite
um juízo de valor seguro acerca dos fatos alegados.

Registra-se, quanto ao período em que a parte autora alega ter trabalhado em regime de
economia familiar, que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
a atividade rural prestada a partir dos 12 aos 14 anos de idade pode ser considerada
para a contagem de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. -
Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003).

Do mesmo modo, estabelece a Súmula nº 5 da TNU, que diz que: “A prestação de serviço
rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

No caso dos autos, para comprovar o exercício de atividade rural foram apresentados os
seguintes documentos: a) certidão de casamento do autor, contraído em 29/09/1990,
constando sua profissão como lavrador; b) certidão e casamento do irmão, contraído em
04/09/1978, constando a profissão do nubente como lavrador; c) certidão de casamento
dos genitores do autor, Sr. Pedro Pinto de Oliveira e Maria da Glória Camargo, contraído
em 04/05/1966, constando a profissão do pai como lavrador; d) carteira do INAMPS do
pai do autor, Sr. Pedro Pinto de Oliveira (trabalhador rural), registro de validade entre os
anos de 1987 e 1989; e) ficha de inscrição do pai do autor no STR e Afonso Claudio em
25/01/1989, com registro de pagamento de mensalidades entre os anos de 1989 e
1994; f) escritura pública de compra e venda de uma propriedade rural, situada no lugar
denominado Firme, município de Afonso Claudio, adquirida pelo Sr. José Alves Braga em
19/12/1969; g) históricos escolares do autor e irmãos entre os anos de 1978 e 1987, na
Escola Singular “Córrego São Vicente” situada na localidade denominada “Córrego do
Firme” em Afonso Claudio/ES; h) declaração do Sr. Josias Barros Braga informando que
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o autor exerceu atividade rural nas terras de seu falecido pai, Sr. José Alves Braga,
juntamente com seus pais e irmãos, no período de 10/03/1971 a 25/04/1990; i) declaração
do STR de Afonso Cláudio informando que o autor exerceu atividade rural, na condição
de meeiro, na propriedade do Sr. José Alves Braga (falecido), situada na localidade
denominada Firme, Afonso Claudio/ES, no período de 10/03/1971 a 25/04/1990;
e j) declaração do trabalhador rural informando que exerceu atividade rural, na condição
de meeiro, na propriedade do Sr. José Alves Braga (falecido), no período de 10/03/1971 a
25/04/1990.

Dos documentos coligidos aos autos, infere-se que a esposa do autor, Srª. Eliete Custódio
da Cruz Oliveira, não possui registro de vínculos urbanos, esteve em fruição de auxílio-
doença na condição de trabalhadora rural – segurada especial no ano de 2019 e possui
um imóvel rural registrado em seu nome (Evento 38, OUT2):
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A prova testemunha colhida em Justificação Administrativa (Evento 63) foi coerente e
unânime em afirmar que o autor exerceu atividade rural em regime de economia familiar
juntamente com os pais e irmãos, na propriedade do Sr. Josias Braga Alves, na região de
Boa Vista do Firme, zoa rural de Afonso Claudio/ES, desde criança até os 20 anos de
idade aproximadamente, quando começou a trabalhar na Viação Mutum Preto, senão
vejamos:

Aqui se aplica a sumula 577 do STJ onde o depoimento convincente tanto é capaz de
retroagir no tempo, bem como pode ter caráter prospectivo diante do robusto início de
prova material no sentido de materializar o trabalho rural no tempo necessário, uma vez
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que as testemunhas e a parte autora foram unânimes em afirmar a lida rural no período
alegado.

Em assim sendo, entendo que a documentação carreada aos autos é apta a comprovar o
efetivo trabalho rural da parte autora no período de 10/03/1981 (12 anos de idade) a
25/04/1990, por constituir razoável início de prova material, indicando a sua condição
como trabalhadora rural/lavradora, corroborado por depoimentos testemunhais
idôneos.

Nota-se que a prova testemunhal robustece o início de prova material apresentado, sendo,
portanto, cabível a concessão do benefício postulado.

Reconheço o tempo de atividade rural no período de 10/03/1981 a 25/04/1990.

[...]

Conforme afirma a parte autora em seu recurso, não há óbice que se
reconheça, para fins previdenciários, o trabalho rural a partir dos dez anos de idade.

Ocorre que, no presente caso, o conjunto probatório coligido aos autos não
se reveste da robustez necessária a fim de firmar o convencimento desta TR/ES no
sentido de comprovar que a parte autora exercia a lida campesina em período além
daquele já reconhecido na Sentença.

Com se observa, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual, quanto ao tempo de trabalho rural
reconhecido, deve ser mantida sem retoques.

Do alegado exercício de atividade especial (02/05/1990 a
28/04/1995, 02/05/2002 a 30/03/2010 e 01/10/2011 a 31/05/2012)

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;
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(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
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informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:
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"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
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da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

No caso, para o período de 02/05/1990 a 28/04/1995, o autor apresentou a
sua CTPS demonstrando que laborou com emissor de passagens na empresa Fiação
Mutum Preto Ltda. (empresa de transporte coletivo de passageiros).

O item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 contemplava a
profissão de motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e
motoristas e ajudantes de caminhão e o item 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/1979
mencionava a categoria de motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados em
caráter permanente).  Ou seja, o Decreto 53.831/1964 permitia o enquadramento da
atividade de motorista como especial, desde que se tratasse de transporte rodoviário. O
Decreto 83.080/1979, por sua vez, previa, em seu Anexo II, o enquadramento de
motorista de ônibus e caminhões de cargas, relacionando-os ao transporte urbano e
rodoviário (item 2.4.2). 

Registre-se que a simples referência à categoria profissional em Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente
reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a
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anotação na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional
no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por atividade
ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade,
inclusive com fulcro meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no
documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação previdenciária
como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo
de veículo conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado para que a
Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes
parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ
04/09/2009)

Dessa forma, deve ser reconhecida a almejada especialidade de 02/05/1990
a 28/04/1995, em que o autor laborou como cobrador de ônibus.

Para o período de 02/05/2002 a 30/03/2010, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que laborou como motorista, porém o
documento não indica exposição a agente insalubre (destaca somente a exposição a ruído,
sem indicar a intensidade do agente, e a postura inadequada de 2/5/1990 a 24/7/1997).

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere o pedido de
reconhecimento de tempo especial desse período em questão.

Para o período de 01/10/2011 a 31/05/2012, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que laborou como motorista, porém o
documento não indica exposição a agente insalubre (destaca somente a exposição a ruído,
sem indicar a intensidade do agente, e a postura inadequada).

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que indefere o pedido de
reconhecimento de tempo especial desse período em questão.

 A respeito do tempo contributivo (carência), nota-se que a sentença
consignou que, com o acréscimo do tempo especial e a averbação do tempo rural, o autor
reuniu 32 anos, 9 meses e 28 dias, na DER em 23/10/2018. 

O acréscimo relativo ao período de 02/05/1990 a 28/04/1995 corresponde a
729 dias (2 anos e 25 dias). Assim, em 23/10/2018, o autor reuniu o somatório de 34
anos, 10 meses e 7 dias, ou seja, insuficiente para alcançar a carência de 35 anos. 
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Ocorre que o autor manteve o último vínculo de trabalho, pelo menos, até
4/2021, fazendo jus à reafirmação da DER na data em que alcançou a carência em
questão. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário\;

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
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vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
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reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o

5028993-41.2019.4.02.5001 500001692724 .V20 JES10873© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 479



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 790/1121

INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao
M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
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SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
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ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
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contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem incidir na data da
citação se DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou seja,  apenas
quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se o INSS
demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o exercício de atividade especial de 02/05/1990 a 28/04/1995
e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais desde o momento em que implementou a carência de 35 anos de tempo
contributivo (reafirmação da DER). Considerando as decisões pertinentes exaradas pelos
tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores
atrasados, até a data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da
data em que deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da
Lei 11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009), inclusive com o entendimento do STJ no julgamento do Tema
995. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
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que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001692724v20 e do código CRC e2202c5b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007444-04.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALMIR GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (evento 18), alega, em síntese,  que (i) a
sentença indeferiu o pedido de reconhecimento da atividade especial por enquadramento
na categoria profissional nos períodos de 01/07/1986 a 18/01/1987 e de 01/02/1987 a
20/03/1988, em que trabalhou como frentista, por entender que tal atividade não está
classificada no quadro anexo ao Decreto nº 53.831/1964 nem no Anexo II do Decreto nº
83.080/1979; (ii) com relação ao enquadramento de atividade especial por
enquadramento na categoria profissional de motorista, nos períodos de 01/07/1988 a
23/10/1989, 14/11/1989 a 13/06/1990, 06/07/1992 a 01/12/1992, 02/12/1992 a
18/06/1993 e de 26/12/1994 a 01/06/1996, a sentença entendeu não ser possível o
reconhecimento do labor especiais nesses períodos, uma vez que as anotações na CTPS
referentes aos períodos de trabalho, apesar de indicarem o exercício do cargo de
motorista, não especificam o tipo de veículo que era conduzido por ele; e (iii) é possível
atestar que ele dirigia ônibus coletivo nos períodos trabalhados nas empresas VIAÇÃO
CABOCLO BERNARDO LTDA. (06/07/1992 a 01/12/1992) e EXPRESSO ARACRUZ
LTDA. (02/12/1992 a 18/06/1993), através de uma simples consulta às atividades
profissionais dessas empresas na Junta Comercial.

Contrarrazões (evento 23).

VOTO

O autor ajuizou esta ação objetivando o reconhecimento de exercício de
atividade especial de 01/07/1986 a 18/01/1987; 01/02/1987 a 20/03/1988; 01/07/1988 a
23/10/1989; 14/11/1989 a 13/06/1990; 06/07/1992 a 01/12/1992; 02/12/1992 a
18/06/1993; 26/12/1994 a 01/06/1996; 01/10/2003 a 30/06/2007; 02/07/2007 a
18/09/2008; 12/05/2009 a 13/11/2019. A sentença julgou improcedente a pretensão
inicial.
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Inconformado, ele interpôs recurso inominado impugnando parte da
sentença afirmando que faz jus, pelo menos, ao reconhecimento da atividade especial por
enquadramento na categoria profissional nos períodos de 01/07/1986 a 18/01/1987 e de
01/02/1987 a 20/03/1988, 01/07/1988 a 23/10/1989, 14/11/1989 a 13/06/1990,
06/07/1992 a 01/12/1992, 02/12/1992 a 18/06/1993 e de 26/12/1994 a 01/06/1996.

Do labor como frentista

O autor alega que, nos períodos de 01/07/1986 a 18/01/1987 e de
01/02/1987 a 20/03/1988,  trabalhou como frentista, fazendo jus ao enquadramento como
especial por presunção.

Com efeito, a CTPS do autor (evento 1/CTPS5) demonstra que ele,
de 01/07/1986 a 18/01/1987, laborou como frentista na empresa Posto de Gasolina Padre
Eustáquio Ltda.; e de 01/02/1987 a 20/03/1988, laborou como frentista na empresa Posto
Pedra Branca Ltda. 

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe,
de fato, o indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das
substâncias químicas, a exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a
jornada de trabalho. Ou seja, antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido
por profissional frentista de posto de combustíveis enquadrava-se na condição de
insalubridade prevista no item 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item
1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em
que cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos (dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos
agressivos classificados como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns.
53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em
vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n.
3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os hidrocarbonetos como
agentes nocivos à saúde.

Ocorre que a  TNU, em 11/9/2014, no julgamento do Tema 157, fixou a
seguinte tese: "Não há presunção legal de periculosidade da atividade do frentista, sendo
devida a conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição, desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com
os agentes nocivos por formulário ou laudo, tendo em vista se tratar de atividade não
enquadrada no rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979".
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Dessa forma, como o autor apresentou somente a sua CTPS para comprovar
o alegado exercício de atividade especial em razão de ter laborado como frentista, sem
juntar outro documento (como o PPP) para demonstrar a exposição a agentes insalubres
durante a jornada de trabalho, deve ser mantida a sentença na parte em que indeferiu o
pedido de reconhecimento de tempo especial de 01/07/1986 a 18/01/1987 e de
01/02/1987 a 20/03/1988.

Do labor como motorista de ônibus/caminhão

O autor alega também que, nos períodos de 01/07/1988 a 23/10/1989,
14/11/1989 a 13/06/1990, 06/07/1992 a 01/12/1992, 02/12/1992 a 18/06/1993 e de
26/12/1994 a 01/06/1996, laborou como motorista de ônibus, caminhão, fazendo jus ao
reconhecimento de atividade especial, por enquadramento de categoria profissional, por
presunção.

Com efeito, a CTPS do autor (evento 1/CTPS5) demonstra que ele,
de 01/07/1988 a 23/10/1989, laborou como motorista na empresa Supermercados
Meridional Ltda.; de 14/11/1989 a 13/06/1990, laborou como motorista na empresa
CONSPEL - Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.; de 06/07/1992 a 01/12/1992,
laborou como motorista na empresa Viação Caboclo Bernado Ltda. (empresa de transp.
rodov. de passageiros); de 02/12/1992 a 18/06/1993, laborou como motorista na empresa
Expresso Aracruz Ltda.; e de 26/12/1994 a 01/06/1996, laborou como motorista na
empresa Engevisa Engenharia Vitória Ltda.

De fato, o item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964
contemplava a profissão de motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores
de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item 2.4.2 do Anexo II do Decreto
83.080/1979 mencionava a categoria de motorista de ônibus e de caminhões de cargas
(ocupados em caráter permanente). Ou seja, o Decreto 53.831/1964 permitia
o enquadramento da atividade de motorista como especial, desde que se tratasse de
transporte rodoviário. O Decreto 83.080/1979, por sua vez, previa, em seu Anexo II, o
enquadramento de motorista de ônibus e caminhões de cargas, relacionando-os ao
transporte urbano e rodoviário (item 2.4.2). 

Assim, considerando o  tipo da empresa empregadora, pode-se presumir que
o autor exercia a atividade de motorista de ônibus somente de 06/07/1992 a 01/12/1992,
em que laborou na empresa Viação Caboclo Bernado Ltda., que tem como objeto social o
transporte rodoviário de passageiros.

O autor, em seu recurso, apresentou a tela do cadastro da Junta Comercial
demonstrando que a empresa Expresso Aracruz Ltda. tinha como atividade "agências de
viagens", ou seja, a informação é insuficiente para demonstrar que ele dirigia ônibus.
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Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade almejada somente
de  06/07/1992 a 01/12/1992.

Da carência 

O cálculo do INSS, no evento 1 (PROCADM9), demonstra que o autor
reuniu, na DER em 15/5/2020, somente 29 anos, 8 meses e 17 dias de tempo
contributivo.  Assim, o acréscimo relativo ao período ora reconhecido como especial
(06/07/1992 a 01/12/1992) é insuficiente para alcançar a carência do benefício almejado,
que, com as regras de transição da EC n. 103/2019, ultrapassa 35 anos de tempo de
serviço/contribuição.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o exercício de atividade especial de 06/07/1992 a
01/12/1992, para fins de averbação e conversão em tempo comum. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001680561v13 e do código CRC ca8dc537. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010823-50.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCOS LUCHI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (evento 22), alega, em síntese,  que (i) a sentença
reconheceu 35 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição até a data de entrada do
requerimento administrativo (19/1/2021); (ii) após, indica que o cumprimento da regra de
transição constante no art. 17 da EC nº 103/2019 não ocorreu devido ao não cumprimento
do pedágio de 50%, equivalente a 04 meses e 26 dias de tempo de contribuição; (iii)
portanto, conforme a própria tabela de tempo de contribuição confeccionada pelo juiz,
faltariam 12 dias para o cumprimento da referida regra de transição; (iv) conforme item
anterior, diante do teor da sentença ora recorrida, faltariam 12 dias para o cumprimento
dos requisitos da aposentadoria constante no art. 17 das regras de transição EC nº
103/2019; (v) até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019,
contava com 34 anos, 2 meses e 8 dias de tempo de contribuição; (vi) dessa forma,
faltavam 9 meses de tempo de contribuição para o cumprimento dos requisitos
necessários para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; (vii) diante das
regras aplicáveis à contagem de carência e das de transição trazidas pela EC nº 103/2019,
nesse caso, art. 17 (pedágio de 50%), seria necessário o cumprimento de 4 meses de
tempo de contribuição; (viii) conforme a contagem de tempo de contribuição trazida pela
sentença ora recorrida, esta foi devidamente cumprida; (ix) mesmo que houvesse a
diferença de 12 dias (item II) para o cumprimento da regra de transição de aposentadoria
do art. 17 da EC nº 103/2019 até a data de entrada do requerimento administrativo,
19/1/2021, na data do ajuizamento da ação, em 29/4/2021, continuou vertendo
contribuições previdenciárias, cumprindo período superior ao indicado como necessário
pelo Juízo a quo; (x) portanto, na data de ajuizamento da ação, tendo em vista que as
contribuições previdenciárias continuaram desde a DER, ultrapassou 60 dias de tempo de
contribuição, período superior aos 12 dias indicados na sentença; (xi) de acordo com o
instituto da Reafirmação da data de entrada do requerimento (DER), é possível que o
segurado permaneça recolhendo contribuições previdenciárias após a entrada do
requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação judicial e compute este novo
período para a concessão da aposentadoria; (xii) a IN INSS/PRES nº 77/2015 disciplinou
a reafirmação da DER no art. 690 e, no mesmo sentido, o RPS, no art. 176-D, incluído
pelo Decreto nº 10.410/2020; (xiii) a reafirmação da DER é cabível de ofício pelo
magistrado, conforme entendimento sedimentado no STJ, no Tema 995; e (xiv) não há o
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que se falar em julgamento extra petita, uma vez que é dever do INSS de conceder ao
beneficiário o melhor benefício a que tiver direito, que, por via lógica, se aplica também
ao processo judicial.

Contrarrazões (evento 27).

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 29/4/2021 objetivando a concessão de
aposentadoria desde a DER em 19/1/2021, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda proposta contra o INSS com os seguintes pedidos:

O autor formulou requerimento administrativo de aposentadoria (NB 42/197.353.085-3)
em 19/1/2021. O INSS computou 35 anos, 2 meses e 14 dias de tempo de contribuição.
Foram considerados pelo réu os seguintes períodos de contribuição (evento 15, fl. 26):

03/02/1983 a 27/01/1984

01/08/1986 a 30/11/1999

01/12/1999 a 28/02/2003

01/04/2003 a 30/04/2005

01/06/2005 a 31/03/2006

01/05/2006 a 19/01/2021 (DER)

O autor, por outro lado, alegou contar com os seguintes períodos de contribuição (evento
1_INIC1, fls. 3-4):
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Comparando os períodos indicados pelo autor com aqueles considerados pelo INSS,
infere-se controvérsia em relação à averbação do tempo de contribuição correspondente
apenas às competências 05/2005 e 04/2006.

O CNIS registra recolhimentos de contribuição previdenciária na qualidade de
contribuinte individual realizados por cooperativas para todo o interstício de 1º/4/2003 a
30/4/2021 (evento 15, fl. 24). O INSS, contudo, desconsiderou os recolhimentos
correspondentes às competências 05/2005 e 04/2006 apenas porque foram realizadas
extemporaneamente (evento 15, fl. 22):

De acordo com a MP 83/2002, convertida na Lei nº 10.666/2003, as cooperativas de
trabalho são obrigadas a arrecadar a contribuição social dos seus associados como
contribuinte individual. Os associados da cooperativa de trabalho não têm
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições de segurado contribuinte individual
a partir da competência 04/2003 (cujo vencimento ocorreu em 15/05/2003).
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Assim, nos casos em que o contribuinte individual é associado de cooperativa de
trabalho, a sistemática se equipara à dos segurados empregados: é a cooperativa que
desconta (arrecada) a cota do segurado e a repassa à previdência social. Como a
contribuição do segurado contribuinte individual deve ser retida na fonte e ele não tem
responsabilidade pelo recolhimento, o desconto do valor da contribuição sempre se
presume efetuado e eventual atraso no recolhimento não pode prejudicar o segurado.

“O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.”
(Art. 33, § 5º, Lei nº 8.212/91)

Com a mudança legislativa introduzida pela MP 83/2002, a partir de abril/2003 o inciso
II do art. 27 da Lei nº 8.213/91 continua aplicável aos contribuintes individuais apenas
quando prestam serviços exclusivamente para pessoa física. Quando há presunção de
desconto da contribuição na remuneração recebida do tomador de serviço (a partir de
abril/2003), aplica-se o inciso I do art. 27. Neste caso, o contribuinte individual só
precisa comprovar que prestou serviço para empresa, não precisa comprovar o
recolhimento da contribuição.

“Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do
segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a
partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa
(...)”. (Art. 26, § 4º, Decreto nº 3.048/99).

O autor, portanto, tem direito à averbação do tempo de contribuição correspondente aos
períodos de 1º/5/2005 a 31/5/2005 e de 1º/4/2006 a 30/4/2006.

Com base nessa premissa, refaço a apuração do somatório de tempo de contribuição
completado pelo autor.
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Em 19/01/2021 (DER), a parte autora não tinha direito à aposentadoria conforme art. 15
da EC 103/19, porque não cumpria a quantidade mínima de pontos (98 pontos).
Também não tinha direito à aposentadoria conforme art. 16 da EC 103/19, porque não
cumpria a idade mínima exigida (62 anos). Ainda, não tinha direito à aposentadoria
conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpria a idade mínima exigida (65 anos).

Outrossim, em 19/01/2021 (DER), a parte autora não tinha direito à aposentadoria
conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o pedágio de
50% (0 anos, 4 meses e 26 dias).

Por fim, em 19/01/2021 (DER), a parte autora não tinha direito à aposentadoria
conforme art. 20 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria a idade
mínima (60 anos) e nem o pedágio de 100% (0 anos, 9 meses e 22 dias).

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

(...)

Como se observa, a controvérsia nos autos limitou-se a saber se o autor faria
jus à averbação das competências 5/2005 e 4/2006 para fins de carência do benefício
requerido. Consta que o INSS as desconsiderou porque o pagamento foi realizado fora do
prazo legal. Porém, a sentença chegou à conclusão de que o autor faria jus à requerida
averbação, para todos os fins previdenciários, eis que caberia à cooperativa o pagamento
das exações, determinando o registro dos períodos de 1º/5/2005 a 31/5/2005 e de
1º/4/2006 a 30/4/2006.

Ocorre que a sentença chegou à conclusão de que, em 19/01/2021 (DER), a
parte autora não tinha direito à aposentadoria almejada, conforme o  art. 15 da EC
103/2019 (regra de transição), porque não cumpria a quantidade mínima de pontos (98
pontos). Registrou também não tinha direito à aposentadoria conforme o art. 16 da EC
103/2019 (regra de transição), porque não cumpria a idade mínima exigida (62 anos).
Ainda, não tinha direito à aposentadoria conforme o art. 18 da EC 103/2019 (regra de
transição), porque não cumpria a idade mínima exigida (65 anos), tampouco conforme o
art. 17 da EC 103/2019 (regra de transição), porque não cumprira o pedágio de 50%,
como também conforme o art. 20  da EC 103/2019 (regra de transição), porque não
cumpria a idade mínima (60 anos) nem o pedágio de 100% (0 anos, 9 meses e 22 dias).

O autor alega, todavia, que, na DER, havia cumprido o pedágio de
50% determinado no art. 17 da EC 103/2019.
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O art. 17 da EC 103/2019 (3ª regra de transição)  se destina a garantir as
expectativas de direito daqueles que, em 13/1/2019, ainda não tinham reunido os
requisitos necessários à obtenção do direito à aposentadoria por tempo de contribuição,
mas tinham esperanças de se aposentar nos próximos dois anos. Para esses casos, a EC
103/2019 assegurou o direito à aposentadoria diante da comprovação do mesmo tempo de
contribuição que estava previsto no inciso I do §7º do art. 201 da CF, cuja redação foi
profundamente alterada. Esse dispositivo legal garante o direito à aposentadoria quando o
segurado preencher os seguintes requisitos: a) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35
anos de contribuição, se homem; b) o cumprimento de um período adicional – pedágio –
correspondente a metade do tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir 30 anos de
contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, sendo que o  parágrafo
único estabelece que esses segurados que tinham esperança de se aposentarem nos
próximos dois anos deverão ter seus benefícios previdenciários calculados com a
incidência do fator previdenciário.

Conforme a tabela apresentada na sentença, em 13/11/2019, quando foi
editada a citada EC, o autor contava com 34 anos, 2 meses e 8 dias, ou seja, necessitava
de 9 meses e 22 dias para implementar a carência de 35 anos de tempo contributivo.
Assim, considerando o pedágio de 50%, seria necessário comprovar o tempo contributivo
de 1 ano, 2 meses e 6 dias.

Conclui-se, portanto, que a parte autora alcançou a carência necessária, para
obtenção da aposentadoria almejada, considerando o pedágio de 50% do art. 17 da EC n.
103/2019, em 19/1/2021, exatamente na DER.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para determinar a concessão de aposentadoria por temo de contribuição
desde a DER em 19/1/2021 (art. 17 da EC n. 103/2019). Considerando as decisões
pertinentes exaradas pelos tribunais superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905),
incidirão sobre os valores atrasados, até a data de expedição do precatório ou
RPV, correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos)
conforme a variação do INPC (da vigência da Lei 11.430/2006 em diante) e juros de
mora (desde a citação) consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009). Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada
neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o
INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001662700v15 e do código CRC 6ef40854. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023163-60.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALMIR VIEIRA MOTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "Ante o
exposto, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto à averbação e
ao reconhecimento do tempo de contribuição comum dos períodos de 01/01/1996 a
02/05/1996 e 01/08/2006 a 30/11/2006, ante a existência de coisa julgada, nos termos do
art. 485, V, do novo CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor,
nos termos do art. 487, I, do NCPC e condeno o Réu a AVERBAR em nome ALMIR
VIEIRA MOTA, como tempo comum, o período de 01/04/1986 a 30/04/1986, e
como tempo especial o período de 01/06/1986 a 27/10/1986, bem como a CONCEDER-
LHE o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
desde 13/11/2019 e RMI a calcular pelo INSS, nos termos da fundamentação supra".

Em suas razões recursais (evento 44), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) faz jus ao reconhecimento de tempo especial do período de 18/11/2016 a
13/11/2019, trabalhado na Enge Urb Ltda. como gari; (ii) esteve efetivamente exposto a
agentes nocivos à sua saúde, tudo devidamente comprovado pelo PPP emitido pela
empregadora; (iii) esteve exposto aos agentes vírus, vermes e bactérias, o que se deu em
razão do exercício da sua atividade de gari, sempre em contato com lixo urbano, o que
pode ser observado nas seções 15.2 e 15.3 do PPP; e (iv) no tocante o interstício de
02/09/2018 a 12/11/2019,  trabalhou na empresa Enge Urb Ltda., sob exposição ao agente
nocivo ruído com intensidade de 85,82 dB (A), ou seja, acima do limite legal, conforme
consta do PPP anexado à peça vestibular.

Sem contrarrazões.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
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saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
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na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
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partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
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habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:
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"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
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divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
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tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

Do caso concreto

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de tempo especial do período
de 18/11/2016 a 13/11/2019, trabalhado na Enge Urb Ltda. como gari.

Consta, no evento 1 (PROCADM7), o PPP expedido pela empresa Enge
Urb Ltda. demonstrando que laborou, em tal período, como gari (varrição manual) e
esteve exposto a vírus, vermes e bactérias (análise qualitativa). Nota-se que as
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atividades consistiam em "realizar serviços de varrição manual em ruas pavimentadas;
ensacar resíduos urbanos da varrição manual; rastelar ruas não pavimentadas; realizar
capina; dentre outros". Há indicação de uso de EPI eficaz.

Nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e do
Anexo XIV da NR-15, é especial a atividade com "trabalhos e operações em contato
permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em hospitais,
serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (MICRO-ORGANISMOS E
PARASITAS INFECTOCONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS)".

No caso, pela leitura do PPP, pode-se concluir, em princípio, que
as atividade desenvolvida por autor estaria enquadrada no código 3.0.1 do Anexo IV do
Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, em razão de exposição  a micro-
organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas, todavia nota-se que o
contato, no caso, seria apenas eventual.  

Quanto à forma de exposição habitual e permanente aos agentes nocivos em
questão, cumpre registrar que a circunstância de o contato com os agentes biológicos não
perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição
a agentes nocivos habitual e permanentemente. 

Por outro lado, esta TR/ES firmou o entendimento de que a atividade de
gari é insalubre, para fins de reconhecimento de serviço especial, quando há trabalho de
coleta de lixo urbano, que não é o caso dos autos. Assim, pode-se concluir que as
atividades desenvolvidas pelo autor capinando, varrendo e retirando entulhos não
presumem a exposição ao risco biológico em exame (micro-organismos, germes, animais
em decomposição, parasitas infecciosos vivos e suas toxinas) de forma habitual e
permanente. 

Nos autos do processo 2007.51.01.808876-8/RJ, DJ 31/1/2012, a Primeira
Turma Especializada deste TRF da 2ª Região, reconheceu tempo especial de gari,
entendendo que a atividade de lidar com o lixo urbano (micro-organismos, fungos,
parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, bactérias, animais), de forma habitual e
permanente, seria efetivamente prejudicial à sua saúde e à sua integridade física, com
base no rol dos agentes nocivos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Os julgados a seguir, também proferidos por este TRF da 2ª Região,
também reconhecem a especialidade em razão de atividade de gari, porém
quando  referente à coleta e industrialização do lixo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GARI DA COMLURB. ATIVIDADE
EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI). NÃO COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA
INSALUBRIDADE. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 3.
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Embora a atividade de gari não esteja mencionada nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79 como especial, pode-se concluir pela existência de insalubridade,
periculosidade ou penosidade no trabalho desenvolvido através de outros elementos
probatórios acostados aos autos, já que o rol das atividades insalubres, perigosas ou
penosas é meramente exemplificativo e tendo em vista a notoriedade da insalubridade das
atividades exercidas pelo gari. 4. O autor demonstrou que o período trabalhado como
gari na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB (de 14.03.1984 e
26.08.2010) era efetivamente prejudicial à sua saúde e à sua integridade física, já que
executou suas tarefas exposto, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos
(micro-organismos e parasitas infecciosas vivos e suas toxinas) em atividade referente à
coleta e industrialização do lixo, perfazendo mais de vinte e cinco anos e, ensejando,
assim, o direito à aposentadoria especial. (...) 6. Negado provimento à apelação e à
remessa necessária, nos termos do voto”. (TRF2, APELREEX 08009181620114025101,
APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho,
Relatora SIMONE SCHREIBER, 2ª Turma Especializada, Data da decisão 12.11.2015,
data da publicação 12.11.2015).

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO INSS. DECLARAÇÃO
DE QUE O TEMPO EXERCIDO COMO GARI NA COMLURB DEVERÁ SER
QUALIFICADO COMO ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO DA LEI 11.960/2009 A PARTIR DA SUA
VIGÊNCIA. RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. I. No presente caso,
não resta dúvida sobre a insalubridade a que esteve submetido o autor, ora como gari
hospitalar, ora como gari varredor, porquanto exposto a risco biológico (lixo urbano e
hospitalar, microrganismos, germes, animais em decomposição, parasitas infecciosos
vivos, e suas toxinas)", circunstâncias que ensejam seu enquadramento como atividade
especial. Acrescenta-se a isto o fato de que, tanto os Decretos 53.831/64, 83.080/79, e
2.172/97, quanto o atualmente em vigor, Decreto nº 3.048/99, estabelecem, quanto ao
fator determinante da conversão do tempo de serviço, a presença do agente nocivo no
meio ambiente de trabalho. E ainda que, este último, em seu art. 68, reconhece a
atividade de GARI como atividade especial, tendo em vista o contato com micro-
organismos, parasitas infecciosos e suas toxinas, além da coleta e industrialização do
lixo, conforme o anexo IV, 3.0.1, letra "g" do referido decreto. II. No que concerne ao
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, quanto à validade do mesmo, para a
comprovação da exposição a agente nocivo, cumpre ressaltar que o referido formulário
foi criado pela Lei 9.528/97 e é um documento que deve retratar as características de
cada emprego do segurado, de forma a facilitar a futura concessão de aposentadoria
especial. Desde que identificado no aludido documento, o engenheiro, médico ou perito
responsável pela avaliação das condições de trabalho, como ocorreu no caso concreto
(fls. 29/41), é possível a sua utilização para a comprovação da atividade especial, fazendo
as vezes de laudo pericial. Nesse sentido: TRF2, APEL 488095, Primeira Turma
Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, DJ de
06/12/2010, p. 94/95. (...) V. Recurso e remessa necessária parcialmente providos”.
(TRF2, APELREEX 08110390620114025101, APELREEX - Apelação / Reexame
Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Relator Desembargador Federal
Abel Gomes, Data da Decisão 19.08.2015, Data da Publicação 04/09/2015)

Além disso, o regulamento do Ministério do Trabalho classifica o trabalho
em contato permanente com o lixo urbano (coleta e industrialização) como atividade
insalubre em grau máximo, não incluindo os trabalhadores que varrem o lixo urbano e
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realizam demais atividades conexas à função, como capinar, retirar entulhos, lavar
calçadas e ruas etc. 

Quanto à referência a uso de EPI eficaz no PPP,  o manuseio de materiais
contaminados, o preparo de soro, de vacina ou a manipulação de resíduos de animais
deteriorados trazem potencial risco de contaminação a agentes biológicos. Isto porque o
risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos,
considerando que as fontes de exposição incluem pessoas, animais, objetos ou
substâncias que abrigam agentes biológicos, a partir dos quais torna-se possível a
transmissão a um hospedeiro ou a um reservatório.

A respeito do uso de EPI na função de enfermagem em ambiente hospitalar,
a jurisprudência apresenta o entendimento de que, constatado o contato habitual com
agentes nocivos biológicos, deve ser reconhecida a atividade como especial, dada a sua
natureza qualitativa, e o fato de o labor ser realizado em ambiente hospitalar já é
suficiente para caracterização como tempo de serviço especial. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA
PROFISSIONAL.ENFERMEIROS.AGENTES BIOLÓGICOS RECONHECIMENTO.
TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO DE
OFÍCIO. 1. Comprovado o enquadramento por categoria profissional ou a exposição do
segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à
espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Em se tratando de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor ter
sido prestado em ambiente hospitalar, onde é notória a presença de germes infecciosos
ou parasitários humanos-animais e onde o risco de contágio é inerente às atividades
prestadas, sendo desnecessário que o contato se dê de forma permanente, já que o risco
de acidente independe do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de
menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos nocivos. 3. Tem direito à
transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial o
segurado que possui 25 anos de tempo de serviço especial, a contar da datado
requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 4. Não incide a Lei nº
11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança) porque declarada
inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos erga omnes e ex tunc. (TRF-4 -
APELREEX: 50662824020114047100 RS 5066282-40.2011.404.7100, Relator: PAULO
PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D.E. 19/12/2013) 

Dessa forma, considerando que a atividade de varrição de ruas acarreta o
contato habitual e permanente com lixo urbano e é notória a presença de germes
infecciosos ou parasitários humanos-animais nesses resíduos, é irrelevante o fato de o
PPP indicar o uso de EPI eficaz, pois não há como neutralizar os efeitos nocivos dos
agentes em questão, assim como ocorre em ambiente hospitalar.

Consta, no PPP de evento 1 (PROCADM7), também, que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade de 85,82 dB(A) e a poeira de sílica.

5023163-60.2020.4.02.5001 500001678935 .V25 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 482



24/06/2022 14:01 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 817/1121

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
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contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo
A) são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
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ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.
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Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
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durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
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aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

No caso, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.
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Registre-se que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a forma
de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Além disso, o PPP consta que houve exposição a poeira de sílica.

A redação atual do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999 prevê:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão
de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (…) § 4º. A presença no ambiente de
trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2º e 3º,
de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do
trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)

Já o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa nº 77/2015 do
INSS, dispõe:

Art. 284. (…)

Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de
07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do
Decreto nº 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na
avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos
não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da
FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto nº
3.048, de 1999.

Dentre os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes
do Anexo da Portaria Interministerial nº 09 (Ministérios do Trabalho e Emprego,
Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social), de 07/10/2014, encontram-se
vários agentes nocivos e, em especial, a poeira de sílica (cristalina, em forma de quartzo
ou cristobalita).

Em resumo, uma vez comprovada a exposição do segurado a um dos
agentes nocivos elencados como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria
Interministerial nº 09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo
período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, bem como inexigíveis a permanência na
exposição ou a mensuração quantitativa do agente nocivo. 

Sinaliza-se que não importa, para o reconhecimento da especialidade, que o
período de labor seja anterior à alteração do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999, efetuada
pelo Decreto 8.123/2013, porquanto é certo que o trabalhador já estava exposto a agente
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cancerígeno – com consequências nefastas à sua saúde – não podendo ser onerado pela
demora na evolução científico-tecnológica a respeito da matéria.

Nesses termos, deve ser reconhecida a especialidade almejada
de 18/11/2016 a 13/11/2019.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-
lhe provimento para reconhecer o exercício de atividade especial de 18/11/2016 a
13/11/2019, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.  Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a
parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 68 destas Turmas
Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001678935v25 e do código CRC 35c11b19.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001460-27.2021.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AGOSTINHO DE SOUSA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "Pelo
exposto, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao
pedido de reconhecimento do caráter especial dos períodos de 09/07/1992 a 05/03/1997;
07/11/1997 a 31/01/2000; 01/10/2003 a 05/05/2008; e 02/06/2008 a 31/12/2009. Em
relação ao pedido de reconhecimento do caráter especial dos períodos de 06/03/1997 a
04/06/1997; e de 01/02/2000 a 30/09/2003, bem como ao pedido de condenação do réu à
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, resolvo o mérito (art. 487, I, do
CPC) e julgo o pedido IMPROCEDENTE".

Em suas razões recursais (evento 16), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) o número do requerimento de benefício citado no processo de número 0000032-
55.2015.4.02.5054 corresponde ao número 168.101.508-8, com data em 15/08/2014;
(ii) nestes autos, a razão de existir desta ação fundamenta-se no requerimento de número
479597398, feito em 28/10/2019; (iii) o requerimento realizado em 15/08/2014, sob o
número 168.101.508-8, não deve ser afetado sob o fenômeno da coisa julgada, visto que a
decisão do INSS em relação a esse requerimento analisa fatos diversos em relação ao
requerimento 479597398, formalizado em 28/10/2019; (iv) não se trata de ações idênticas
(art. 301, §2º, do CPC), haja vista que a causa de pedir é completamente distinta, não
havendo que se falar em coisa julgada (art. 301, §1º, do CPC), devendo afastar, dessa
forma, o cerceamento de direito como determina o art. 5ª, inciso XXXV, da CF; (v) nem
a  lei nem o Poder Judiciário poderão afastar a apreciação de lesão e ameaça a direito
legitimamente alegado; e (vi) já em relação aos períodos que tiveram o mérito analisados
e obtiveram improcedência, quais sejam, de 06/03/1997 a 04/06/1997 e de 01/02/2000 a
30/09/2003, necessária é a observância dos PPPs juntados aos autos e que demonstram
cabalmente que exerce atividade nociva à sua saúde nos parâmetros acima dos
permitidos, devendo assim ser considerados como períodos especiais.

Contrarrazões de evento 21.

VOTO

Da coisa julgada
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A sentença julgou extinto o feito, sem a resolução de mérito, ante o
reconhecimento de coisa julgada, sob os seguintes fundamentos:

(...)

AGOSTINHO DE SOUZA ROCHA intenta ação em face do INSS, objetivando (i) o
reconhecimento e conversão dos períodos de 09/07/1992 a 04/06/1997; 07/11/1997 a
31/01/2000; 01/02/2000 a 30/09/2003; 01/10/2003 a 05/05/2008; e 02/06/2008 a
31/12/2009 de tempo especial em tempo comum; (ii) a condenação do INSS à concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, a
partir da data do requerimento administrativo (28/10/2019), com as respectivas parcelas
vencidas.

Preliminarmente, o INSS alega a ocorrência de coisa julgada em relação aos períodos de
09/07/1992 a 28/04/1995; 29/04/1995 a 01/01/1996; 02/01/1996 a 04/06/1997;
07/11/1997 a 31/01/2000; 01/02/2000 a 30/09/2003; 01/10/2003 a 05/05/2008;
02/06/2008 a 31/12/2009; e 01/01/2010 a 08/07/2014, em função do que vai nos autos do
processo número 0000032-55.2015.4.02.5054. As decisões ali proferidas teriam
reconhecido como especiais os períodos de 09/07/1992 a 28/04/1995; 29/04/1995 a
01/01/1996; e 02/01/1996 a 05/03/1997 e rejeitado o pedido em relação aos períodos de
29/04/1995 a 01/01/1996. Também não foi reconhecida a exposição ao agente ruído de
07/11/1997 a 31/01/2000; 01/10/2003 a 05/05/2008; e 02/06/2008 a 31/12/2009. Também
foi rejeitado o período de 01/01/2010 a 08/07/2014 (PPP não contém nome legível do
representante legal da empresa).

Não há dúvida que devam ser expurgados do pedido os períodos que já foram
anteriormente reconhecidos como especiais, pois não haverá utilidade em novo
pronunciamento judicial a esse respeito.

Relativamente aos períodos cujo caráter especial fora negado pelo mérito, observo que a
relativização da coisa julgada formada secundum eventum probationis depende da
apresentação de prova nova, a fim de provocar o reexame da questão em prol da busca
pela verdade real. Quanto a tal aspecto, faço as seguintes observações:

O período de 07/11/1997 a 31/01/2000 havia tido seu reconhecimento como
especial rejeitado na anterior ação, pelo seguinte fundamento: exposição a 81,8
dB, valor aquém do máximo tolerado à época. Já o PPP constante da presente
ação (Ev. 1, Processo Administrativo 7, fl. 11) não inova em relação a essa prova,
mantendo a medição de 81,8 dB no período, não havendo que relativizar a coisa
julgada constatada.

Os períodos de 07/11/1997 a 31/01/2000; 01/10/2003 a 05/05/2008; e 02/06/2008
a 31/12/2009 havia tido seu reconhecimento como especial rejeitado na anterior
ação, pelo seguinte fundamento: exposição a 81,2 dB, valor aquém do máximo
tolerado à época. Já o PPP constante da presente ação (Ev. 1, Processo
Administrativo 7, fl. 16) não inova em relação a essa prova, mantendo a medição
de 81,2 dB no período, não havendo que relativizar a coisa julgada constatada.

Portanto, a alegação de coisa julgada merece ser integralmente acolhida. Expurgando-se
os períodos em relação aos quais verificou-se a coisa julgada, restam para apreciação no
presente feito, de modo inédito, apenas os períodos de 06/03/1997 a 04/06/1997 e de
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01/02/2000 a 30/09/2003, devendo, pois, a tais períodos restringir-se o exame de mérito.

Quanto ao mérito, em relação ao fator ruído, houve alterações sucessivas nos limites dos
níveis de exposição considerados agressivos à saúde. Segue a cronologia dos limites de
tolerância adotados pela regulamentação infralegal da matéria:

1º) 80 dB até 04/03/1997, em razão da previsão no Decreto n. 53.831/64 (item 1.1.6);

2º) 90 dB entre 05/03/1997 e 17/11/2003, conforme regência dos Decretos nº 2.172/1997 e
3.048/1999; e

3º) 85 dB a partir de 18/11/2003, conforme dispõe o Decreto nº 4.882/2003.

Consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a aplicação absoluta do
princípio do tempus regit actum. Como consequência, aplicam-se os seguintes índices de
tolerância para a exposição ao agente nocivo ruído: 80 dB até 04/03/1997; 90 dB entre
05/03/1997 e 17/11/2003; e 85 dB a partir de 18/11/2003.

Neste sentido o decidido pela 1ª Seção da Corte da Cidadania, em sede de
Recurso Especial representativo de controvérsia:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A
18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é
aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp
1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp
1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos
julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o
agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV
do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação
retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa
ao art. 6º da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da
supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a
concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008.
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(REsp 1398260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/05/2014, DJe 05/12/2014)

Importa ressaltar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, aplicando o entendimento acima, revogou o Enunciado nº 32 de sua Súmula.
Portanto, mostra-se estéril a não aplicação do entendimento consolidado.

Em relação ao período de 06/03/1997 a 04/06/1997, o Perfil Profissiográfico
Previdenciário juntado no Ev. 1, Processo Administrativo 7, fl. 6 anota exposição a ruído
de 81,8 dB. Até 04/03/1997, o limite máximo tolerável era de 80 dB. Já o período
posterior, sujeito ao limite máximo de 90 dB, não pode ser assim considerado. O mesmo
acontece em relação ao período de 01/02/2000 a 30/09/2003, em que o trabalho foi
prestado nas mesmas condições, vigente o mesmo limite máximo.

Assim, o tempo especial não há de ser reconhecido em relação aos mencionados períodos,
mantendo-se a conclusão administrativa pela ausência de direito à aposentadoria por
tempo de contribuição.

Pelo exposto, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao
pedido de reconhecimento do caráter especial dos períodos de 09/07/1992 a 05/03/1997;
07/11/1997 a 31/01/2000; 01/10/2003 a 05/05/2008; e 02/06/2008 a 31/12/2009.

Em relação ao pedido de reconhecimento do caráter especial dos períodos de 06/03/1997
a 04/06/1997; e de 01/02/2000 a 30/09/2003, bem como ao pedido de condenação do réu
à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, resolvo o mérito (art. 487, I, do
CPC) e julgo o pedido IMPROCEDENTE.

(...)

A coisa julgada torna imutável a questão decidida em definitivo, não
podendo nenhum juiz concluir de forma diversa, por qualquer motivo, tampouco se pode
iniciar um novo processo com o mesmo objetivo, em virtude da necessidade de promover
a segurança jurídica, para que não possa discutir eternamente questões que já foram
suficientemente analisadas. Assim, sendo proposta ação idêntica, deduzindo-se pretensão
que já tinha sido acobertada pela coisa julgada material, o destino da segunda ação é a
extinção do processo sem a resolução de mérito.

No caso, a parte autora ajuizou a ação n.  0000032-55.2015.4.02.5054, em
13/4/2015, objetivando o reconhecimento de atividade especial dos períodos laborados de
9/7/1992 a 4/6/1997, 7/11/1997 a 31/1/2000, 1/2/2000 a 30/9/2003, 1/10/2003 a
5/5/2008, 2/6/2008 a 31/12/2009 e 1/1/2010 a 14/7/2014, para fins de conversão em
tempo comum, com a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER
em 17/7/2014. 

A sentença, proferida em 3/12/2015, julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade especial somente de 9/7/1992 a
28/4/1995 e 2/1/1996 a 5/3/1997, sob os seguintes fundamentos:
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(...)

O autor alega ter trabalhado na função de motorista. Desse modo, requer o
reconhecimento dessa atividade como “especial”. 

A atividade de motorista possui presunção legal absoluta de nocividade até 28/04/1995,
nos termos dos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, que previam aposentadoria especial
aos 25 anos de serviço. Cabe ressaltar que não é todo motorista que tem direito ao
enquadramento por categoria profissional. Apenas os motoristas de caminhão, bonde ou
ônibus. Motoristas de veículos de pequeno e médio porte não são contemplados pelo
enquadramento por categoria profissional. Por isso, não basta ao segurado provar o
exercício da profissão de motorista; é necessário comprovar o tipo de veículo
habitualmente conduzido.

 [...]

Às fls. 237-238, o autor colacionou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
provando que, no período de 09/07/1992 a 28/04/1995, executava a condução de veículos
automotores de carga (caminhão e/ou carreta – tipo baú e/ou carroceria), por rodovias,
vias urbanas e rurais, para fins de transporte de mercadorias em geral. 

Dessa forma, o interregno de 09/07/1992 a 28/04/1995, em que o autor provou ter
exercido a função de motorista de caminhão e/ou carreta deve ser enquadrado como
insalubre por presunção legal. No que concerne aos períodos posteriores a 28/04/1995, a
efetiva exposição a agentes nocivos deve ser provada pela parte autora através de
documentos aptos. 

O PPP de fls. 237-238 informa que o Dr. J. Galvão Baptista Soares Júnior, Médico do
Trabalho, é o profissional responsável pelos registros ambientais apenas a partir de
02/01/1996. Todavia, o referido documento não contém o nome do profissional legalmente
habilitado, responsável pelos registros ambientais do período anterior a 02/01/1996. 

Dessa maneira, constato que o mencionado PPP está incompleto, não tendo, portanto, o
condão de comprovar a especialidade da atividade no interregno de 29/04/1995 a
01/01/1996.

[...]

Diante do exposto, apenas serão apreciados os períodos em que constam no PPP os
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, quais sejam, 02/01/1996 a
04/06/1997 e 01/02/2000 a 30/09/2003. Segundo o PPP de fls. 237-238, nos referidos
períodos, o autor estava exposto aos fatores de risco ruído de 81,8 dB(A) e posturas
inadequadas. 

O PPP de fls. 184-185, formalmente correto, atesta que, no período de 07/11/1997 a
31/01/2000, a parte autora exercia a função de motorista, estando exposto aos seguintes
fatores de risco: ruído de 81,8 dB(A) e posturas inadequadas. Já o PPP de fls. 242-243,
formalmente correto, informa que, nos interregnos de 01/10/2003 a 05/05/2008 e
02/06/2008 a 31/12/2009, o autor era motorista, ficando exposto aos fatores de risco
ruído de 81,2 dB(A) e posturas inadequadas.
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 Quanto ao agente “ruído”, o Decreto nº 53.831/64 fixou em 80 decibéis o limite de
exposição, mantido até 05/03/1997; a partir de 05/03/1997 são consideradas especiais as
atividades exercidas com ruídos superiores a 90 dB(A); e, a partir de 19/11/2003, de 85
dB(A). 

No presente caso, cabe o enquadramento do ruído apenas no interregno de 02/01/1996 a
05/03/1997, pois ficou comprovado que o autor estava exposto a ruído acima do limite de
tolerância no mencionado período, sendo exigido pela legislação previdenciária o tempo
mínimo de 25 anos de trabalho para a concessão de Aposentadoria Especial.

Com relação ao fator “posturas inadequadas”, não cabe o reconhecimento de atividade
especial, tendo em vista que se trata de fator de risco presente em praticamente toda
atividade laboral e não consta nos Decretos que regulamentam as atividades especiais.

[...]

Logo, não cabe o enquadramento do fator de risco posturas inadequadas. 

O PPP de fls. 118-119 refere-se ao período de 01/01/2010 a 08/07/2014. Todavia, o
referido PPP não preenche os requisitos de validade, pelo fato de não conter o nome
legível do representante legal da empresa. 

Ressalta-se que o representante legal da empresa precisa estar identificado no PPP pelo
nome da pessoa física que exerce a representação. Do contrário, o valor do formulário
pode ficar comprometido por falta de autenticidade, pois um documento em que não se
pode identificar a pessoa que o assinou tem o mesmo valor que um documento sem
assinatura. 

Desse modo, deixo de analisar o PPP de fls. 118-119, por reputá-lo inválido. 

Somando-se o tempo acrescido em virtude do enquadramento como especial dos períodos
de 09/07/1992 a 28/04/1995 e 02/01/1996 a 05/03/1997 (mediante a aplicação do fator
multiplicador 1,4), ao tempo de contribuição comum, é de se concluir que, na data do
requerimento administrativo, o autor possuía 27 (vinte e sete) anos, 7 (sete) meses e 4
(quatro) dias de tempo de contribuição. 

Portanto, o autor não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, pois não
cumpriu o tempo mínimo exigido para aposentar-se de forma integral (35 anos), nos
termos do art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal.

(...)

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado e esta TR deu parcial
provimento ao RI para reconhecer a especialidade almejada de 29/4/1995 a 1/1/1996
(sessão realizada em 13/11/2018). O trânsito em julgado, por sua vez, ocorreu em
14/12/2018.
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Esta ação, por sua vez, foi ajuizada em 6/5/2021 objetivando o
reconhecimento de exercício de atividade especial de 09/07/1992 a 04/06/1997,
07/11/1997 a 31/01/2000, 01/02/2000 a 30/09/2003, 01/10/2003 a 05/05/2008,
02/06/2008 a 31/12/2009.

Como se observa, está presente a tríplice identidade – mesmas partes, causa
de pedir e pedido –, caracterizando a coisa julgada material, ou seja, a relação jurídica
discutida na demanda é a mesma, ainda que exista diferença relacionada a alguns
elementos (no caso, requerimentos administrativos diversos). 

Nesses termos, deve ser mantida a sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001694630v44 e do código CRC 4986937f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031276-66.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CLAUDIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de exercício
de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria.

Em suas razões recursais (evento 29), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) houve cerceamento ao direito de defesa, porque solicitou a produção de prova
pericial, não havendo manifestação do juízo a quo a respeito do pleito; (ii) os
contracheques trazidos aos autos comprovam que sempre recebeu adicional de
periculosidade, justamente pelo fato de estar exposto às redes elétricas de alta tensão (NR
10 – acima de 1000 volts); (iii) laborou e labora com exposição às redes elétricas de alta
tensão, recebendo periculosidade e havendo indicação de atividade periculosa no LTCAT,
mas seu PPP não traz nenhuma informação a respeito, mesmo após inúmeras solicitações
de correção à empregadora, sendo necessária a produção de prova pericial, requerimento
este não enfrentado pelo magistrado; (iv) existem nos autos elementos probatórios
capazes de comprovar que as atividades desempenhadas por ele, nas funções de cabeador
e técnico de rede, são especiais, haja vista a exposição permanente às redes elétricas de
alta tensão, as quais, segundo a NR 10, são aquelas com potência superiores a 1000 volts;
(v) conforme se comprova por meio de dezenas de contracheques apresentados, sempre
recebeu adicional de periculosidade, justamente pelo fato de estar exposto às redes
elétricas de alta tensão; (vi) o  adicional de periculosidade percebido por ele encontra
amparo na Portaria 3.214/1978, atualmente, no Anexo IV da NR-16 – implementado pela
Portaria 1.078/2014, a qual regulamenta e descreve as atividades e operações perigosas
com energia elétrica; (vii) no tocante à energia elétrica, a IN INSS/PRESS 45, de
06/05/10, no art. 236, I, Subseção V,  trata da aposentada especial, dispondo tratar-se de
"situação combinada ou não de substancias, energias e demais fatores de riscos
reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à
saúde ou à integridade física do trabalhador”;  (viii) em virtude da presença do agente
periculosidade, é possível o reconhecimento como especial das atividades desenvolvidas
pelos profissionais que exercem suas funções no campo das telecomunicações, mesmo
após o advento do Decreto 2.172/1997, pois trata-se de atividades verdadeiramente
periculosas; e (ix) faz jus ao reconhecimento de atividade especial dos períodos em
que laborou como cabeador (03/11/1998 a 30/07/2003 - empresa VVC Televisão a Cabo
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Ltda.) e técnico de rede (a partir de 01/08/2003 - empresa RCA TV Norte Ltda.), por se
tratarem de atividades periculosas com exposição constante às redes elétricas de alta
tensão (acima de 1000 volts – NR 10).

Contrarrazões de evento 33.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;
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(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".
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Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".
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O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:
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"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

Quanto ao agente eletricidade, o Decreto n. 53.831/1964, em seu art. 2, no
item 1.1.8, quadro anexo, elenca como serviço perigoso, para fins de aposentadoria
especial, tanto as "operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida"
quanto "trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de
acidentes - eletricistas, cabistas, montadores e outros", observando que essa classificação
pressupunha "jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos à tensão
superior a 250 volts":

"Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250
volts.  Arts. 187, 195 e 196 da CLT. Portaria Ministerial 34, de 8-4-54."

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é
contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço.
Assim, desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte
legal e constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do
trabalho ser reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade
(superior a 250 volts) – mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC
20/1998, desde que permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

A TNU, por sua vez, no julgamento do PEDILEF n.  0501567-
42.2017.4.05.8405, vinculado ao tema representativo n. 210, com trânsito em julgado
em 26/05/2020, fixou a tese seguinte: 

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 à tensão elétrica superior a
250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo
com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada."

Como se observa, mesmo no período anterior à Lei 9.032/1995, o
reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade somente era possível se
comprovada, por meio de qualquer prova, a sujeição à intensidade superior a 250 volts. 

Do caso concreto
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O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade especial dos
períodos em que laborou como cabeador (03/11/1998 a 30/07/2003 - empresa VVC
Televisão a Cabo Ltda.) e técnico de rede (a partir de 01/08/2003 - empresa RCA TV
Norte Ltda.), sob o argumento de estar exposto a  redes elétricas de alta tensão (acima de
1000 volts).

Para o período de 03/11/1998 a 30/07/2003, o autor apresentou somente a
sua CTPS demonstrando que laborou como cabeador na empresa  VVC Televisão a Cabo
Ltda. 

Para o período de 1/8/2003 em diante, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa (RCA TV Norte Ltda.) demonstrando que laborou como técnico de rede,
com exposição a ruído e radiação não ionizante (genericamente), sendo que as suas
atividades consistiam em "participar de elaboração de projetos e telecomunicação,
instalar, testar e realizar manutenções preventivas e corretivas de sistemas de
telecomunicações, supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações,
reparar equipamentos e prestar assistência aos clientes, ministrar treinamentos, treinar
equipes de trabalho e elaborar documentação".

Em consulta ao laudo técnico apresentado pela empregadora RCA TV Norte
Ltda., nota-se que a exposição a ruído a que se refere o PPP era em intensidade abaixo do
limite legal (56,85 e 68,11 dB) e, além disso, era intermitente, assim como a exposição a
raios ultravioleta. Não se vislumbra a exposição a eletricidade em concentração superior a
250 volts (evento1/OUT14). Não obstante, consta o pagamento de adicional de
periculosidade (evento 1/PROCADM9).

Como se observa, não restou comprovado o exercício de atividades com alta
eletricidade (tensão acima de 250 volts) nos dois períodos destacados pelo autor,
destacando-se que o reconhecimento do direito ao adicional de
insalubridade/periculosidade na esfera trabalhista não implica, necessariamente, o direito
ao reconhecimento da especialidade do labor no âmbito previdenciário.

A respeito do pedido de produção de prova pericial no local de trabalho, não
se vislumbra o alegado cerceamento ao direito de defesa da parte autora porque a
produção de prova pericial para comprovar a alegada exposição a agentes nocivos no
local de trabalho em que prestou serviços como empregada (de natureza complexa), em
sede de juizados especiais, atentaria contra os princípios norteadores insculpidos no
art. 2º da Lei nº 9.099/1995 ("O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que
possível, a conciliação ou a transação").

A jurisprudência firmou o entendimento de que extravasa da competência
dos Juizados Especiais Federais a lide previdenciária que objetiva o reconhecimento de
tempo especial se a solução da divergência, atinente à eventual presença de agentes
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nocivos ou insalubres, exige prova material complexa (como a relativa ao ambiente
laboral). Nesse sentido: TRF, 1ª Região, 0008267-10.2011.4.01.0000/DF, Dj 21/11/2014. 

Desse modo, se a parte autora, desde o princípio, entendesse que tal
documento não serviria para amparar a sua pretensão deduzida na ação, caberia a ela
providenciar a prova adequada e hábil para tal fim e não requerer que o JEF
providenciasse essas provas para comprovar o direito alegado.

Ora, a emissão do PPP é de responsabilidade da empresa empregadora,
sendo as suas informações pautadas em laudos técnicos também produzidos e de
responsabilidade da empresa. Se há omissão no seu preenchimento ou o autor/empregado
discorde de alguma informação, primeiro deverá diligenciar a sua
correção/complementação para depois requerer ao INSS o reconhecimento de atividade
especial e, caso negado administrativamente, recorrer ao Poder Judiciário o
reconhecimento da atividade especial e a proteção de seu direito.

Registre-se que a Constituição Federal atribui a esta Justiça Federal a
competência para julgar questões de natureza previdenciária (art. 109, I, CF), ao passo
que a pretensão da parte autora tem cunho nitidamente trabalhista, pois se destina à
apuração do trabalho em ambiente nocivo, envolvendo empregado e empregador.

Assim, não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas
à ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT. Aplica-se o
Enunciado FONAJEF nº 203: 

Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à
inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de
serviço especial.

Sabe-se que é dever da empresa emitir formulário (PPP, DSS-8030, SB-40)
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, para que seja utilizado
pelo segurado como prova do tipo de atividade para fins previdenciários. Em outros
termos, tanto a emissão de PPP quanto a produção de laudo técnico que deverá embasá-
lo são obrigações legais de caráter administrativo e de responsabilidade das empresas.

Portanto, a questão da análise da nocividade do ambiente laboral (condições
ambientais) e da sua posterior formalização através de documentos (formulários e
laudos) deve ser resolvida entre a empresa e seu empregado, por envolver uma relação de
trabalho. Somente após a resolução da lide em âmbito trabalhista e de posse de seu
resultado, cabe a parte autora apresentar a documentação no INSS e, dependendo da
decisão administrativa, recorrer ao Poder Judiciário.  

Assim, se a  parte autora entende que o PPP emitido pela empresa
empregadora é omisso quanto à exposição a eletricidade, essa questão deveria ser
resolvida em âmbito trabalhista. 
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Nesses termos, deve ser mantida a sentença por seus fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001685014v17 e do código CRC 965329de. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003668-18.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DARCI CORREA LIRIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a
sentença que extinguiu o feito, sem a resolução de mérito, com relação ao pedido de
reconhecimento de tempo especial de 06/03/1997 a 03/05/2000 e de 04/05/2000 a
08/07/2009, e julgou improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais (evento 24), alega, em síntese,  que (i) no
processo citado na sentença de evento 20, foi requerida a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição em sua forma integral e nestes autos é requerida a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, sendo
que, além disso, na primeira ação, foi requerido o reconhecimento de períodos como
especiais diversos; (ii) os períodos lançados no processo citado na sentença para
reconhecimento de trabalhos na qualidade de atividades especiais são completamente
diferentes dos requeridos nestes autos e, além disso, os mencionados períodos citados
nesta ação não foram apreciados na ação citada na sentença, restando assim sem análise
de mérito; (iii) os números de benefícios são diferentes, pois, no NB 171.781.850-9, o
pedido foi formalizado em 2015 e, no NB 193.419.068-0, o pedido foi formalizado em
2018; e (iv) não restou configurada a coisa julgada, sendo necessária a anulação da
sentença e o prosseguimento do feito para o julgamento de mérito da presente demanda.

Contrarrazões (evento 29).

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 9/12/2020 objetivando o reconhecimento de
atividade especial de 6/3/1997 a 3/5/2000 e 4/5/2000 a 8/7/2009 e a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, sem incidência de fator previdenciário, desde a
DER em 7/12/2018 (NB 193.419.068-0).

A sentença extinguiu o feito, sem a resolução de mérito, sob os seguintes
fundamentos:

(...)
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Após análise detida dos autos, verificou-se que parte do pedido apresentado nesta
demanda esteve contido em outro processo, cujo o mérito já foi apreciado.

Observa-se que o processo nº 0135447-10.2015.4.02.5054 já julgou o pedido para
reconhecimento de atividade supostamente desempenhada em condições prejudiciais à
saúde nos períodos de 06/03/1997 a 03/05/2000 e de 04/05/2000 a 08/07/2009.

O resultado, contudo, foi desfavorável à parte autora.

Vê-se, portanto, ter ocorrido repetição de partes, causa de pedir e pedido, o que impõe a
extinção do feito em decorrência da coisa julgada material.

No caso dos autos, não se mostra relevante que um novo PPP tenha sido apresentado
para demonstrar o exercício de atividade especial. A sua juntada não se mostra suficiente
para afastar a incidência da coisa julgada.

Nesse sentido já foi proferida decisão em situação análoga:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. POR IDADE. EXTENSÃO DA COISA
JULGADA. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO . REsp
1.352.721. IMPOSSIBILIDADE DE ABRIR NOVA DISCUSSÃO EM VIRTUDE DE
PROVA NOVA. I - A questão controversa diz respeito à extensão da coisa julgada nas
lides previdenciárias. II - No caso dos autos, a segurada alega que o seu pedido foi
inicialmente julgado improcedente em ação anteriormente ajuizada, mas que agora,
diante de novo conjunto probatório, entende que faz jus ao benefício. III - Ora, nos termos
do art. 508 do CPC/15 (art. 474 do CPC/73), com o trânsito em julgado reputa-se
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido. IV - Assim, a existência de prova nova não tem
o condão de abrir nova possibilidade de discussão sobre questão já decidida. V - Isto
porque vigora na legislação processual civil brasileira o trânsito em julgado determinado
pelo resultado do processo. Diferentemente seria se o trânsito em julgado fosse secundum
eventum probationis, ou seja segundo o resultado da prova, em que, alcançada nova
prova, poderia o autor propor nova ação. VI - Tal debate foi travado no REsp 1.352.721,
submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, em que se rejeitou proposta
do Min. Mauro Campbell para que a tese adotada fosse no sentido de que, na ausência de
prova constitutiva do direito previdenciário, o processo seria extinto com fulcro no artigo
269, I, do CPC, com julgamento de mérito, sendo a coisa julgada material secundum
eventum probationis. VII - A tese adotada, diferentemente, foi no sentido de que a
ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283
do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a
consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso
reúna os elementos necessários à tal iniciativa (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe
28/04/2016) VIII - Ora, no caso dos autos, pelo que se infere o processo inicialmente
interposto, e que ocasionou a litispendência, teve o seu mérito julgado (fl. 157): IX -
Sendo assim, e tendo em vista a tese adotada nesta e. Corte, tenho que a existência de
nova prova não possibilita a rediscussão da questão, por força do disposto no art. 508
do CPC/15. X - Não se está aqui a dizer que a decisão que inicialmente negou
provimento ao pedido está certa ou errada, mas o fato é que houve decisão de mérito,
em que o acórdão recorrido relata não insuficiência de provas, mas sim ausência de
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direito, o que obsta a proposição de nova ação com a alegação de que agora há a
existência de um conjunto probatório aprimorado. Como se sabe, a coisa julgada não
está relacionada à verdade ou justiça, mas sim à estabilidade jurídica. No mesmo
sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1484654, Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe. de 04/05/2016. XI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp:
1122184 SP 2017/0154225-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Desta maneira, está configurada a coisa julgada, impondo-se a extinção desse pedido sem
resolução do mérito.

Ocorre que o pedido principal, concessão da aposentadoria por tempo de contribuição
sem incidência de fator previdenciário, dependia totalmente da averbação e conversão do
tempo especial.

Como houve a caracterização da coisa julgada, nada será acrescido ao tempo
contributivo do demandante. Com isso, o pleito de outorga da aposentadoria deverá ser
julgado improcedente.

ISTO POSTO, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de
reconhecimento de tempo especial de 06/03/1997 a 03/05/2000 e de 04/05/2000 a
08/07/2009.

(...)

A coisa julgada torna imutável a questão decidida em definitivo, não
podendo nenhum juiz concluir de forma diversa, por qualquer motivo, tampouco se pode
iniciar um novo processo com o mesmo objetivo, em virtude da necessidade de promover
a segurança jurídica, para que não possa discutir eternamente questões que já foram
suficientemente analisadas. Assim, sendo proposta ação idêntica, deduzindo-se pretensão
que já tinha sido acobertada pela coisa julgada material, o destino da segunda ação é a
extinção do processo sem a resolução de mérito.

No caso, o autor ajuizou a ação n. 0135447-10.2015.4.02.5054, em
1/12/2015, objetivando o reconhecimento de exercício de atividade especial de 1/10/1977
a 3/7/1979, 1/11/1982 a 6/3/1987, 1/6/1996 a 3/5/2000, 4/5/2000 a 8/7/2009, 1/2/2010 a
26/5/2014 e 2/3/2015 a 19/6/2015, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição integral desde a DER em 23/6/2015.

A sentença, proferida em 29/7/2016, deu parcial provimento à pretensão,
reconhecendo o exercício de atividade especial de 1/6/1996 a 5/3/1997. Inconformado, o
autor interpôs recurso inominado e a 2ª Turma Recursal deu parcial provimento ao RI
para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/02/2010 a 26/05/2014 e de
02/03/2015 a 19/06/2015 (sessão do dia 26/9/2018). O trânsito em julgado do acórdão
ocorreu em 5/11/2018 (evento 29 daquela demanda). 
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Esta demanda, por sua vez, ajuizada em 9/12/2020, objetiva o
reconhecimento de atividade especial de 6/3/1997 a 3/5/2000 e 4/5/2000 a 8/7/2009 e a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sem incidência de fator
previdenciário, desde a DER em 7/12/2018 (NB 193.419.068-0).

Ou seja, os períodos a que se refere o autor na inicial desta ação, nos quais
alega ter laborado sob condições especiais, já foram objeto de discussão na ação
supracitada (0135447-10.2015.4.02.5054), havendo, assim, a presença da tríplice
identidade – mesmas partes, causa de pedir e pedido –, sendo a relação jurídica discutida
nesta demanda  a mesma já discutida em ação anterior, ainda que exista diferença
relacionada a alguns elementos, como a data de requerimento do benefício. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem a
resolução de mérito, ante o reconhecimento de existência de coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001684811v14 e do código CRC 706da5b7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021444-43.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARMANDO BULL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, (i) que sem
apreciar o requerimento da produção da prova emprestada dos procedimentos
administrativos de concessão de benefícios rurais dos seus pais dos genitores, o juiz
julgou improcedente os pedidos com base na falta de início de prova material idôneo;
(ii) que o tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de prova
material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea; (iii)
as testemunhas confirmaram que exerceu o trabalho rural na qualidade de segurado
especial (01/02/1980 a 30/05/1989) na propriedade rural do Senhor Erasmo Berger com
seus genitores; (iv) que comprova, por meio de prova material (CTPS dos seus genitores),
que desde os 10 anos de idade trabalhou na propriedade rural de Erasmo Berger

Contrarrazões da parte contrária (Evento 34). 

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que, a despeito do advento da Emenda
Constitucional nº 103/2019, é assegurado, na forma de seu artigo 3º, o direito adquirido
àqueles que tenham cumprido os requisitos para obtenção de benefícios até a data de sua
vigência, em 13/11/2019, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e II do Art. 36).

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente às alterações
legislativas trazidas pela EC 103/2019, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:
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I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
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Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)
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Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.
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Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática

5021444-43.2020.4.02.5001 500001685010 .V11 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 486



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 853/1121

laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
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idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
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DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:
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O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
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previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

A controvérsia limita-se ao alegado labor campesino da parte autora, em
regime de economia familiar, de 01/02/1980 a 30/05/1989.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período aduzido, o
autor afirma, em seu recurso, que apresentou os seguintes documentos:

CTPS assinada do recorrente comprovando que quando completou 18 (dezoito)
anos de idade continuou a trabalhar na mesma propriedade que seus genitores
trabalhavam, na propriedade de Erasmo Berger - admissão 01/06/1989 e demissão
em 03/03/1998 (Evento 1, CTPS3, página 2), após trabalhou para o genro e filho
do Sr. Erasmo Berger, na mesma propriedade rural.

Autodeclaração de Trabalhador Rural assinada (Evento 1, OUT4, página 1 a 4);

Certidão atualizada da propriedade do Senhor Erasmo Berger, onde o recorrente
trabalhava desde os 10 anos de idade (Evento 1, OUT6, página 1);

CCIR da referida propriedade (Evento 1, OUT6, página 2);

DARF (Evento 1, OUT6, página 3);

ITR (Evento 1, OUT6, página 4 a 7); e

ADA (Evento 1, OUT6, página 8).

Além desses, em sede recursal, trouxe as CTPS's dos seus pais, constando
vínculos de emprego rural (Evento 29).

Em audiência realizada em 23/08/2021, foi colhido o depoimento pessoal da
parte autora e os depoimentos das testemunhas.

A Sentença rejeitou o pedido autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder:

aposentadoria por tempo de contribuição condicionada à não incidência do fator
previdenciário pela regra 85/95, a partir da data do agendamento do requerimento
administrativo, em 26/06/2020;
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ou a concessão do benefício de aposentadoria pela regra de transição do pedágio
de 50%, a partir da data do agendamento do requerimento administrativo, em
26/06/2020.

O requerimento administrativo foi indeferido pelo seguinte motivo (Evento
1_PROCADM8, fl. 115):

Em sua petição inicial, o autor alegou que "trabalhou no regime de economia familiar,
juntamente com seus pais e sua irmã, desde os 09 anos de idade, no período de
01/02/1980 a 30/05/1989, na propriedade do Senhor Erasmo Berger, localizada em Santa
Maria de Jetibá-ES".

Em sua contestação, o INSS ressaltou:

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo
proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

No processo administrativo, o autor exibiu autodeclaração de tempo de serviço rural no
período de 1º/2/1980 a 30/5/1989 (evento 1_PROCADM8, fl. 12).

A CTPS contém anotação de vínculo de emprego rural do autor com Erasmo Berger no
período de 1º/7/1989 a 3/3/1998 (Evento 1_PROCADM8, fl. 5):

5021444-43.2020.4.02.5001 500001685010 .V11 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 486



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 860/1121

Esse vínculo de emprego está cadastrado no CNIS (Evento 1_PROCADM8, fl. 34).

Na petição inicial, o autor justificou que "Erasmo Berger não podia assinar a CTPS do
Autor pelo fato de ser menor de idade não havendo políticas públicas como menor
aprendiz e outra, porém quando o autor completou a sua maioridade por estar
trabalhando na referida propriedade foi anotada a sua CTPS com a profissão de
trabalhador rural, conforme prova a CTPS em anexo".

O autor alegou que, antes da formalização do vínculo de emprego rural, exercia atividade
rural em regime de economia familiar para a mesma pessoa que depois o contrataria.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo
proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

 O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a
comprovar (Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização).

Não há qualquer documento contemporâneo ao período de 1º/2/1980 a 30/5/1989 apto a
formar início de prova material do trabalho do autor.

A prova testemunhal confirmou que a família do autor morava na propriedade rural
de Erasmo Berger, que o pai do autor era o responsável por cuidar das criações e
declararam genericamente que o autor desde quando era criança ajudava o pai. Segue a
transcrição dos depoimentos:

Depoimento pessoal do autor

Trabalhou na roça desde 8 anos; trabalhou na fazenda do Erasmo Berger; trabalhou
junto com seu pai e sua mãe; a propriedade era de Erasmo Berger; a propriedade fica no
Recreio, quilômetro 1, Santa Maria de Jetibá; trabalhavam com granja, curral, tratava
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animal; não se lembra ao certo até que ano trabalhou na propriedade, mas desde 8 anos
trabalhava na roça, foi criado na roça; trabalhou até os 18 anos na roça sem carteira
assinada; depois dos 18 anos assinou a carteira e continuou trabalhando na roça;
continuou trabalhando na fazenda do Erasmo Berger; ficou trabalhando na propriedade
até os 42 anos; atualmente, o depoente é motorista, entrega material de construção.

1ª- testemunha – Alcides Martrdt Berger

Conheceu o autor no ano de 1985, trabalhou junto com o autor no ano de 1988; já
conhecia o autor e sua família; a partir de 1988, ingressou na mesma propriedade e
trabalharam juntos, conhece o autor desde 1985 ou 1986; na época, o autor era bem
criança, mas já ajudava a tratar as criações de vaca, plantar capim para fazer ração,
ajudava no curral, que era um serviço de roça; o depoente saiu da propriedade em 1988,
porém o autor ainda ficou na propriedade; o autor deve ter trabalhado uns vinte e poucos
anos na propriedade, quando o depoente ingressou na propriedade em 1988, o autor já
trabalhava desde pequeno, desde cedo o autor trabalhava na propriedade; o pai do
autor era o responsável por cuidar das criações, o autor ajudava no cuidado das
criações, o autor ajudava seu pai, nas horas de folga o autor ajudava até em outras
áreas, mas o serviço tinha que ser cumprido primeiro, que era cuidar das criações,
serviços gerais; o pai do autor ficou trabalhando muitos anos nessa propriedade, ficou
quase que a vida toda até se aposentar, ficou mais de 30 anos na propriedade; o autor
nasceu na propriedade, ajudou o pai na propriedade, se casou, depois saiu da
propriedade; o autor trabalhou na propriedade desde pequeno, ajudava, fazia o que
aguentava, trabalhava; o autor já era casado quando saiu da propriedade; acha que o
autor já tinha filhos quando saiu da propriedade; o autor trabalhava na roça, depois foi
crescendo e passou a dirigir máquinas, fez a carteira e dirigia trator, quando era menor
trabalhava com outros serviços, depois passou a dirigir máquinas, o pai do autor também
era tratorista, ficou meio cansado, ficou com dor de coluna, o autor assumiu a vaga do
pai para dirigir o trator; o autor trabalhava na roça com o trator, fazia capina com o
trator, esses tipos de serviços; o trator era da firma, era do patrão do autor; o trator era
do Sr. Erasmo; conheceu o autor trabalhando na propriedade do Sr. Erasmo Berger; o
autor trabalhou desde a infância na propriedade do Sr. Erasmo, passou a ser tratorista
quando maior, se casou e depois saiu da propriedade; depois que atingiu a maioridade o
autor teve sua carteira de trabalho assinada; a propriedade fica na Estrada do Recreio,
Quilômetro 1.

2ª - testemunha – Henrique Roberto Nitz

Conhece o autor desde 1974; o depoente era vizinho, no ano de 1978 ou 1979, o depoente
se mudou para a mesma propriedade, ao chegar na propriedade a família do autor já
morava lá há 9 anos, viu o autor trabalhando; o autor trabalhava no curral, cortando
capim ajudando no curral; o autor pilotava o trator, pois, seu pai tinha se machucado na
época; confirmou que conheceu o autor morando com os pais na propriedade; os pais do
autor ficaram muitos anos na propriedade, o depoente saiu da propriedade no ano de
1990, a família do autor continuou na propriedade; o autor sempre trabalhou na
propriedade; a propriedade pertencia ao Sr. Erasmo Berger; a propriedade fica no
Quilômetro 1, Estrada do Recreio, Santa Maria de Jetibá; quando o depoente se mudou
para a região o autor já trabalhava na propriedade; o autor tinha 8 anos mais ou
menos, acha que o autor é do ano de 1971, não se lembra ao certo, o autor estava com
essa idade de 9 ou 10 anos; o depoente também trabalhou na mesma propriedade; o
depoente ficou 12 anos na mesma propriedade que o autor; nesses 12 anos que o
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depoente ficou na propriedade o autor também estava lá trabalhando; o autor trabalhava
todos os dias; o depoente era vizinho do autor antes, conhecia o autor desde 1974;
depoente e autor moravam na mesma região, só que o depoente ficava em outra
propriedade; confirmou que o autor estava trabalhando na roça quando se casou; não se
lembra, pois saiu da propriedade; o depoente saiu da propriedade no ano de 1990; o
depoente saiu primeiro da roça, o autor ficou na roça; o depoente não voltou para a roça,
pois se mudou para longe; não perdeu o contato com o autor; depois da saída do
depoente em 1990, a família do autor continuava trabalhando na propriedade; o autor
saiu da propriedade mais de 15 anos depois da saída do depoente.

Ocorre que a comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova
material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91).

Sem início de prova material idôneo, a comprovação do tempo de serviço rural ficou
incompleta e ineficaz.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

[...]

Pois bem.

O autor aduz que trabalhou no campo, em regime de economia familiar,
juntamente com seus pais, de 01/02/1980 a 30/05/1989.

Ocorre que os genitores da parte autora exerceram a lida campesina na
condição de empregados rurais, conforme se avista nas CTPS's  de Evento 29.

O empregado rural, tratando-se de contrato de trabalho personalíssimo, e a
existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia familiar, o que obsta que
os documentos dos pais do autor sejam aproveitados por ele. A utilização de documento
de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e o segurado
empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE
PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE IMPROVIDO. 1. Pedido de
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2. Sentença de procedência do
pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar do Paraná, sob
argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante, que está em
nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural na
propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto
pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de
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que o acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás
no julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente
incidente deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não
implica reexame da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do
posicionamento adotado pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada
a condição de segurada especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a
atividade de empregado rural. 9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a
melhor para o caso dos autos. 10. Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa
de empregado rural ser segurada especial, mas do fato de que todos os documentos
apresentados eram do marido e se referiam a período durante o qual era empregado de
fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo apropriado. Eis o trecho
correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do marido, só que o
marido da autora, no período a que se referem os documentos, era empregado. Ainda que
sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à autora. O emprego do
documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e o
segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos termos
acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA,
TNU, DOU 30/03/2012.)

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, concluo,
assim como o Juízo de origem, que a parte autora não supriu a exigência legal de início
de prova material contemporâneo ao período rural que pretende ver reconhecido (Art. 55,
§3º, da Lei 8.213/91), sendo inadmissível comprovar seu trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do Art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

Por fim, o autor formulou pedido subsidiário para que o INSS seja intimado
"para juntar nos autos cópia dos processos administrativos de concessão de benefícios de
aposentadoria por idade rural dos pais do recorrente para comprovar ainda mais o
início de prova material idôneo".

Ora, conforme o Art. 373, do CPC "o ônus da prova incube: I – ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Além disso, o recorrente não demonstrou que buscou administrativamente,
junto à Autarquia Previdenciária, as referidas cópias, tampouco que houve alguma
resistência do INSS em fornecê-las, restando indeferido seu requerimento.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
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de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001685010v11 e do código CRC 8985e4a9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:36 

5021444-43.2020.4.02.5001 500001685010 .V11 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 486



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 865/1121

RECURSO CÍVEL Nº 5002594-35.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLAUDINEY STAFANATO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

Em suas razões recursais (Evento 50), alega, em síntese, (i) que o
certificado de dispensa da incorporação é início de prova material suficiente e
contemporâneo ao período de trabalho rural que pretende ver reconhecido (de 25/04/1970
a 02/11/1980); (ii) que as testemunhas ouvidas em audiência confirmam que começou a
trabalhar no campo desde os 10 anos de idade, com seus pais e irmãos; (iii) que na
remota eventualidade de não ser reconhecido todos os períodos postulados, requer seja
reafirmada a DER para o momento em que o Segurado adquirir direito à aposentadoria
por tempo de contribuição; e (iv) que subsidiariamente deve ser observado o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial no
regime de recursos repetitivos, no sentido de ser extinto o feito, sem resolução do mérito,
quando insuficiente o início de prova material apresentado nos autos.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 53). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

5002594-35.2020.4.02.5002 500001681263 .V12 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 487



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 866/1121

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:
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“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
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149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
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na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
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vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
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limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
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Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).
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Do caso concreto

A controvérsia limita-se ao alegado labor campesino da parte autora, em
regime de economia familiar, de 25/04/1970 a 02/11/1980.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período alegado,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) Certificado de dispensa de incorporação de 27/04/1977. Consta a
profissão de lavrador da parte autora (Evento 1, PROCADM9, fls. 26/27);

(ii) Autodeclaração do segurado especial - rural (Evento 14, OUT2, fls.
1/3);

(iii) Termo de declaração particular emitida por NILSON GOMES em
05/09/2020 (Evento 14, OUT3 fl. 4); e

(iv) Termo de declaração particular emitida por ALIPIO DE SOUZA
MOREIRA em 05/09/2020 (Evento 14, OUT3 fl. 7).

Ainda, em audiência realizada em 17/08/2021, foi colhido o depoimento
pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Sobre a documentação apresentada, cabe mencionar que as declarações de
terceiros, a exemplo das assinadas por NILSON GOMES e outro, não guardam
contemporaneidade com os fatos declarados nos referidos documentos, revelando-se,
portanto, extemporâneas e ineficazes a fim de serem computadas para efeito de início de
prova material. Além disso, as declarações particulares equivalem a meros depoimentos
reduzidos a termo, cuja eficácia probatória é inferior à da prova testemunhal, por terem
sido confeccionadas unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial.

Além disso, também há óbice que se aproveite o certificado de dispensa de
incorporação como início de prova material do trabalho rural, haja vista que a profissão
do autor foi escrita a lápis.

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais, não sendo essa a
hipótese dos autos.

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova
material (art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo inadmissível comprovar seu trabalho
rurícola unicamente por meio de prova testemunhal, a teor do Art. 55, § 3º, da Lei
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8.213/1991 e da Súmula 149/STJ.

Da aposentadoria por tempo de contribuição (reafirmação da DER)

De acordo com os registros do CNIS (Evento 57), a parte autora conta com
as seguintes contribuições previdenciárias:

Nº Nome / Anotações Início Fim Fator Tempo Carência
1 CAMPO GRANDE PRODUTOS

DOMISSANITARIOS LTDA
03/11/1980 20/05/1986 1.00 5 anos, 6 meses e

18 dias
67

2 CAMPO GRANDE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA

02/01/1987 20/08/1987 1.00 0 anos, 7 meses e
19 dias

8

3 COOPERATIVA DE LATICINIOS
SELITA

07/10/1988 26/07/2003 1.00 14 anos, 9 meses
e 20 dias

178

4 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/09/2003 30/09/2004 1.00 1 anos, 1 meses e
0 dias

13

5 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/01/2005 28/02/2006 1.00 1 anos, 2 meses e
0 dias

14

6 DEFAGRO DEFENSIVOS
AGRICOLAS LTDA

03/07/2006 12/06/2012 1.00 5 anos, 11 meses
e 10 dias

72

7 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/12/2007 31/12/2007 1.00 0 anos, 0 meses e
0 dias 
(Ajustada
concomitância)

0

8 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/12/2008 31/12/2008 1.00 0 anos, 0 meses e
0 dias 
(Ajustada
concomitância)

0

9 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/11/2009 30/11/2009 1.00 0 anos, 0 meses e
0 dias 
(Ajustada
concomitância)

0

10 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/12/2010 31/12/2010 1.00 0 anos, 0 meses e
0 dias 
(Ajustada
concomitância)

0

11 AGRUPAMENTO DE
CONTRATANTES/COOPERATIVAS

01/12/2011 31/12/2011 1.00 0 anos, 0 meses e
0 dias 
(Ajustada
concomitância)

0

12 RECOLHIMENTO 01/03/2014 30/04/2014 1.00 0 anos, 2 meses e
0 dias

2

13 RECOLHIMENTO 01/06/2014 31/03/2015 1.00 0 anos, 10 meses
e 0 dias

10

14 RECOLHIMENTO 01/01/2016 31/07/2016 1.00 0 anos, 7 meses e
0 dias

7

15 RECOLHIMENTO 01/10/2016 31/10/2016 1.00 0 anos, 1 meses e
0 dias

1

16 NMIX SUPRIMENTOS
AGROPECUARIOS EIRELI 1

01/08/2018 30/04/2022 1.00 3 anos, 9 meses e
0 dias 
Período

45
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parcialmente
posterior à DER

 TOTAL    34 anos, 7 meses
e 7 dias

417

Insta registrar que os recolhimentos previdenciários realizados entre
01/11/2016 e 30/11/2017 foram com base na alíquota de 5% (MEI) não sendo
aproveitadas no cômputo da aposentadoria por tempo de contribuição.

Além disso, as contribuições vertidas ao RGPS, enquanto contribuinte
individual, a partir de 01/01/2018 (CNIS, Evento 57), foram realizadas pela alíquota
reduzida de 11% sobre o limite mínimo do salário de contribuição. Nesse caso, a
legislação determina que as contribuições não são consideradas para a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição. Eis o dispositivo da Lei nº 8.212/1991:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

[...]

§ 2o  No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do
salário de contribuição será de: 

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do
inciso II deste parágrafo;

II - 5% (cinco por cento):  

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. 

§ 3o  O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o
tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art.
94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal
mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-
de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o
percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata
o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4o  Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do §
2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos.
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§ 5o  A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será exigida a
qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.  

Assim, em 25/03/2019 (DER), a parte autora não detinha o direito à
aposentadoria integral por tempo de contribuição, porque não preencheu o tempo mínimo
de contribuição de 35 anos. 

Tampouco tem direito à benesse pleiteada até o momento, motivo pelo qual
a Sentença deve ser mantida sem retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001681263v12 e do código CRC 1ea3f1b2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007113-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GILSON QUIRINO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que
extinguiu o processo, em resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (Evento 58), alega, em síntese, (i) que há
entendimento jurisprudencial reiterado de que é dever do INSS orientar o segurado acerca
dos documentos necessários para a comprovação do seu direito; (ii) que faz jus ao
reconhecimento da atividade rural, de 30/11/1970 a 31/12/1994; (iii) que o processo se
encontra em condições de imediato julgamento, eis que não há necessidade de produção
de quaisquer provas para o deslinde da controvérsia; e (iv) caso entenda aplicável à
reafirmação da DER para a concessão do benefício, pede o reconhecimento dos períodos
posteriores ao requerimento.

Sem contrarrazões da parte contrária. 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
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b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:
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“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
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149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

5007113-87.2019.4.02.5002 500001677800 .V3 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 488



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 883/1121

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
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na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
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idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
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DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:
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O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
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previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, sob a seguinte fundamentação:

[...]

GILSON QUIRINO DA SILVA ajuizou a presente ação pelo rito dos Juizados Especiais
Federais em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
objetivando a concessão de "Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)".

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral, que a ausência de
prévio requerimento administrativo no sentido da concessão de benefício previdenciário
caracteriza falta de interesse de agir, conforme entendimento que já prevalecia na
jurisprudência. Afinal, a concessão do benefício não ocorre de ofício pelo INSS,
dependendo sempre de requerimento do interessado, razão pela qual não se configura
lesão ou ameaça a direito antes de sua apreciação pela autarquia.

A ausência de documentos essenciais no requerimento administrativo equivalem à
ausência de interesse de agir.

Ora, deve o segurado apresentar todo a documentação para que o INSS possa promover a
análise administrativa e só então, caso haja indeferimento, ajuizar a ação com base
naquilo que fora previamente analisado pelo INSS.

No caso dos autos o que se pretende é ultrapassar a análise administrativa. Isso não é
possível.

Após a juntada da documentação que pretende produzir, deverá promover novo
requerimento administrativo. Caso indeferido, poderá ajuizar nova ação.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na
forma dos artigos 330, III, e 485, I, do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

[...]
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Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001677800v3 e do código CRC 1c7dc12c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019009-62.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VERA MARIA BERGAMASCHG ALBUQUERQUE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (evento 23), alega, em síntese,  que (i) é
aposentada pelo INSS sob o NB: 42/199.886.321-0 com DER em 10/11/2020, sendo que
o benefício foi concedido com as regras e cálculos da EC 103/2019, não sendo o melhor
benefício para ela, conforme informações e documentos constantes na inicial que
comprovam tal fato; (ii)  formalizou seu primeiro pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição ao INSS (espécie 42) sob o nº 193.639.466-6 e teve seu pedido indeferido,
em 11/07/2019; (iii) o recorrido em sua tese de defesa não alegou nenhuma preliminar,
apenas contestou o mérito no que diz respeito ao direito da Recorrente a aposentadoria
por tempo de contribuição, aduzindo que o requerimento administrativo de concessão do
benefício aposentadoria por tempo de contribuição foi indeferido por falta de tempo de
contribuição suficiente para a concessão do benefício e argumentando que não deve
prosperar a pretensão contida na exordial; (iv) em sua peça de defesa, a autarquia
argumenta que, de acordo com o mapa de contribuição constante do processo
administrativo, na data do primeiro requerimento administrativo, computou 29 anos, 7
meses e 29 dias, restando evidente que ela não totalizava 30 anos de contribuição para ter
direito à aposentadoria pleiteada; (v) a sentença entendeu em não acolher a sua pretensão
sob o fundamento de que o INSS teria agido de forma correta ao indeferir o pleito de
2019 e deferir o pleito de 2020, segundo a regra do art. 17 da EC 103/2019; (vi) com a
presente ação, buscou a condenação do INSS a conceder-lhe a aposentadoria por tempo
de contribuição mais vantajosa desde a reafirmação da DER e com a realização do correto
cálculo do tempo da atividade urbana e renda mensal, já que esse procedimento não foi
realizado administrativamente; (vii) ficou constatado que ela comprovou os
recolhimentos previdenciários e o tempo trabalhado nas empresas conforme CTPS e
extrato previdenciário, devendo, portanto, serem considerados todos os períodos laborais
e contributivos na contagem de tempo de contribuição para aposentadoria com a
reafirmação da DER, inclusive, para efeito de carência; (viii)  a lei previdenciária dispõe
que o concessor do benefício deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer
jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido; (ix)  o próprio INSS, na concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição em 2020 (NB: 42/199.886.321-0), constatou que
ela, em 13/11/2019, possuía 30 anos, 00 meses 01 dia de tempo contribuição; (x) a
sentença não levou em consideração a própria conclusão do INSS no processo
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administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 42/199.886.321-0),
sendo assim,  deve ser reformada para conceder a aposentadoria por tempo de
contribuição - espécie 42 -, com a reafirmação da DER para 13/11/2019 e com a
realização do correto cálculo do tempo da atividade urbana e renda mensal, com relação
ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 193.639.466-6); (xi) a
Instrução Normativa 77/2015 do INSS dispõe que, quando por ocasião da decisão e/ou
análise do processo administrativo for identificado que estão satisfeitos os requisitos para
mais de um tipo de benefício ou o direito à reafirmação da DER, cabe ao INSS oferecer
ao segurado o direito de opção, desde que apresente documentalmente os demonstrativos
e cálculos de cada benefício; e (xii) na exordial, apresentou concordância em reafirmar a
DER para 13/11/2019 e ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição com a
alteração/reafirmação da DER, pois, com a documentação apresentada nos autos,  está
comprovado o tempo exigido por lei para obtenção do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição com a reafirmação da DER, pois  completou os requisitos legais
durante o deslinde processual do processo administrativo NB: 193.639.466-6.

Contrarrazões (evento 26).

VOTO

A autora ajuizou esta ação, em 7/6/2021, objetivando a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42), com a reafirmação da DER para
13/11/2019, com a realização do correto cálculo do tempo de atividade urbana e da renda
mensal (NB 193.639.466-6).  A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Pretende a parte autora a revisão da data do início do seu benefício, uma vez que efetuou
dois requerimentos, um em 11/07/2019 e outro em 10/11/2020, e, portanto, alega que
possuía direito adquirido a aposentadoria antes da entrada em vigor da EC. 103/2019.

Passo a analisar o processo administrativo com requerimento em 11/07/2019 (Evento10 –
Procadm3).

Primeiramente faço constar o CNIS atualizado da parte autora com todos os acertos
feitos pelo INSS:
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Excluindo-se os períodos concomitantes, bem como não tendo direito ao reconhecimento
de tempo especial, a parte autora, no mapa de contribuição realizado por este Juízo, não
detinha direito a aposentadoria nem no dia 11/07/2019 e nem com a reafirmação da DER
para a data da entrada em vigor da EC. 103/2019, vejamos:

Data Entrada Data Saída Dias
trabalhados

Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/09/1987 18/02/1993                  
1.998

            1,00            
1.998

     5     5   21

01/07/1993 30/08/1995                    
791

            1,00               
791

     2     2    -  

01/03/1996 05/08/2001                  
1.984

            1,00            
1.984

     5     5     7

05/07/2002 01/02/2006                  
1.308

            1,00            
1.308

     3     7    -  

17/11/2006 25/04/2007                    
160

            1,00               
160

    -      5     8

26/04/2007 25/04/2010                  
1.096

            1,00            
1.096

     3    -      1

26/04/2010 03/11/2010                    
192

            1,00               
192

    -      6   10

04/11/2010 02/07/2014                  
1.337

            1,00            
1.337

     3     7   29

04/07/2014 03/07/2016                    
731

            1,00               
731

     2    -      1

28/11/2016 09/11/2017                    
347

            1,00               
347

    -    11   13

16/11/2017 11/07/2019                    
603

            1,00               
603

     1     7   25

  Total:             28   10   23
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10.547
Data Entrada Data Saída Dias

trabalhados
Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/09/1987 18/02/1993                  
1.998

            1,00            
1.998

     5     5   21

01/07/1993 30/08/1995                    
791

            1,00               
791

     2     2    -  

01/03/1996 05/08/2001                  
1.984

            1,00            
1.984

     5     5     7

05/07/2002 01/02/2006                  
1.308

            1,00            
1.308

     3     7    -  

17/11/2006 25/04/2007                    
160

            1,00               
160

    -      5     8

26/04/2007 25/04/2010                  
1.096

            1,00            
1.096

     3    -      1

26/04/2010 03/11/2010                    
192

            1,00               
192

    -      6   10

04/11/2010 02/07/2014                  
1.337

            1,00            
1.337

     3     7   29

04/07/2014 03/07/2016                    
731

            1,00               
731

     2    -      1

28/11/2016 09/11/2017                    
347

            1,00               
347

    -    11   13

16/11/2017 13/11/2019                    
728

            1,00               
728

     1   11   29

  Total:          
10.672

   29     2   26

Agindo certo o INSS ao indeferir o pleito de 2019 e deferir o pleito de 2020, o qual, se
amolda a regra do art. 17 da EC. 103/2019, motivo pelo qual subsequentemente a parte
autora teve o seu pedido de aposentadoria atendido.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da
postulação, nos moldes do art. 487, I, CPC.

(...)

Com efeito, a autora, na data do primeiro requerimento administrativo, em
11/7/2019, reunia apenas 28 anos, 10 meses e 23 dias, ou seja, não teria cumprido a
carência necessária para obtenção da aposentadoria almejada (30 anos de tempo de
serviço/contributivo). Consta, também, que, em 13/11/2019, quando entrou em vigor a
EC n. 103/2019, a autora também não alcançou a referida carência, pois contava com 29
anos, 2 meses e 26 dias. Consequentemente, o benefício foi concedido com base na regra
de transição trazida pela referida EC, especificamente na segunda DER em 10/11/2020.
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A autora alega que houve erro no cálculo da sentença, que apurou que, em
13/11/2019,  ela reunia apenas 29 anos, 2 meses e 26 dias, porém não indicou qual seria o
aludido equívoco, tampouco apresentou o cálculo que entende ser correto, trazendo
apenas alegações genéricas. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo
Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001663171v10 e do código CRC 89507bcf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020963-46.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADELCIDE CHAGAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "a) computar o acréscimo decorrente da
conversão do tempo especial em comum dos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989,
01/06/1995 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014; b) proceder à reafirmação de
DER prevista no art. 690 da IN 77/2015 e conceder à parte autora a aposentadoria por
tempo de contribuição (NB 42/194.129.162-4) a partir de 12/11/2019 – considerando,
obviamente, a conversão do tempo especial em comum dos períodos de 14/01/1988 a
28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014 e o tempo de
contribuição posterior à DER do primeiro requerimento administrativo; e c) pagar as
parcelas devidas desde então".

Em suas razões recursais (evento 27), alega, em síntese,  que (i) o pedido da
parte autora é totalmente improcedente, uma vez que contraria o ordenamento jurídico e a
sentença, que concede a aposentadoria sem a presença do fator previdenciário, exige
reforma; (ii) o  fator previdenciário, inserido no nosso ordenamento jurídico pela Lei n.
9.876/1999, consiste em coeficiente encontrado pelos gestores da Previdência Social para
dar cumprimento ao comando constitucional (art. 201, “caput”, da CF/1988) de
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário; (iii) a partir do
dia anterior ao da publicação da Lei 9.876/1099, as aposentadorias constantes das alíneas
“b” e “c”, do inciso I do art. 18 da Lei 8.213/1991 passaram a ser calculadas de maneira
nova, mais condizente com os fatos, e isso foi possível, dentre outros motivos, pela
aplicação do coeficiente previsto em tal legislação;  (iv) o STF deixou clara a distinção
entre os requisitos para obtenção do benefício, constitucionalmente especificados, e a
forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, que foi remetida à regulamentação de
lei própria, já declarada como compatível com o texto constitucional; (v) a criação do
fator previdenciário respeitou as normas constitucionais que determinam o equilíbrio
financeiro do Estado, previsto através das normas que regem o Orçamento Geral da
União, do qual também faz parte o orçamento da seguridade social; e a necessidade de
buscar o equilíbrio atuarial do Regime Geral de Previdência Social; (vi) impugna
especificamente a aplicação de qualquer outro índice que não os índices da poupança,
previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, os quais devem ser aplicados desde a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009, não havendo que se falar em modulação na data de
25/03/2015, eis que esse dispositivo foi declarado constitucional pelo STF; e (vii) só
houve declaração de inconstitucionalidade da correção monetária nos termos do art. 1º-F
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da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao reproduzir as regras da
EC n. 62/2009 (que tratam do regime de execução da Fazenda Pública mediante
precatório/RPV), na hipótese de débitos fazendários inscritos em precatório/RPV.

Contrarrazões (evento 32).

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando a condenação do INSS a reconhecer
o exercício de atividade especial e a pagar aposentadoria por tempo de contribuição (NB-
42/177.665.167-4) desde 12/11/2019. A sentença julgou procedente a pretensão inicial
sob os seguintes fundamentos:

(...)

Nestes autos, a parte autora busca a averbação de tempo de contribuição e cômputo do
acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum, para fins de concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER para 12/11/2019.

Para tanto, alega que o INSS deixou de computar o vínculo de emprego no período de
04/08/2015 a 05/10/2015, na Rydien Mineração empreendimentos, devidamente anotado
em sua CTPS, bem como de computar o tempo especial nos períodos de 14/01/1988 a
28/06/1989, de 01/03/1994 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014, assim
reconhecidos em sentença preferida nos autos do Processo nº 5011347-
81.2020.4.02.5001, transitada em julgado, que tramitou no 3º Juizado Especial Federal
de Vitória.

O autor requereu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em duas
ocasiões. Em 17/06/2019 (NB 42/194.129.162-4, Evento 1, PROCADM9 e 10) e em
11/12/2020 (NB 42/177.665.167-4). Em ambos o autor apresentou os documentos
necessários ao reconhecimento do tempo especial, no entanto, os requerimento foram
indeferidos por falta de tempo de contribuição.

Por ocasião do segundo requerimento administrativo, muito embora a decisão
administrativa de indeferimento tenha sido proferida após o trânsito em julgado do
acórdão no Processo nº 0500031-20.2018.4.02.5050, o INSS não computou o tempo
especial os períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989, de 01/03/1994 a 30/06/2001 e de
01/11/2003 a 31/12/2014. Assim, até a DER, apurou 27 anos, 9 meses e 29 dias de tempo
de contribuição e considerou 332 meses de contribuição para efeito de carência (Evento
6, PROCADM2, fls. 67/68).

Pois bem.

Dos documentos coligidos aos autos (Evento 6, PROCADM2, fls. 39/49), infere-se que o
autor ajuizou ação em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição, mediante o reconhecimento do tempo especial laborado nos períodos de
14/01/1988 a 28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001, 01/11/2003 a 03/08/2015 e
03/11/2015 a 02/01/2018.
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A sentença proferida nos autos do Processo nº 0500031-20.2018.4.02.5050, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a reconhecer tempo de serviço
especial nos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001 e de
01/11/2003 a 31/12/2014, convertendo-o em comum.

O INSS não apresentou recurso. O recurso apresentado pela parte autora foi conhecido,
mas, no mérito, foi negado provimento, mantendo a sentença na íntegra. O acórdão
proferido pelo colegiado transitou em julgado em 15/12/2020, conforme consulta ao
sistema E-Proc.

A desconsideração do tempo especial laborado nos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989,
01/06/1995 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014, ofende a coisa julgada formada
no Processo nº 0500031-20.2018.4.02.5050.

O reconhecimento do tempo especial e sua conversão em tempo comum referente aos
períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a
31/12/2014 não são passíveis de rediscussão.

Assim, o autor faz jus ao acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em
comum dos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001 e de
01/11/2003 a 31/12/2014, assim reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

O autor apresentou cópia da CTPS nº 99.710, emitida em 17/10/1984, constando
anotação na fl. 14 do vínculo de emprego com a empresa RYDIEN Mineração Ind. E
Com. Ltda., com admissão em 01/11/2003 e saída em 05/10/2015. No entanto, consta
registro nas anotações gerais que o último dia de trabalho foi em 03/08/2015 (Evento 6,
PROCADJ2, fl. 31).
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O período está registrado no CNIS de acordo com as anotações apostas na CTPS.

O INSS computou o vínculo de emprego com a empresa RYDIEN Mineração Ind. e Com.
Ltda., no período de 01/11/2003 a 03/08/2015.

Não assiste razão à parte autora quanto ao cômputo do tempo de contribuição no
interstício de 04/08/2015 a 05/10/2015.

Em assim sendo, somando os períodos incontroversos apurados pelo INSS (Evento 6,
PROCADM2, fls. 67/68) e o acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em
comum dos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001 e de
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01/11/2003 a 31/12/2014, verifico que, até a entrada em vigor da EC 103/2019, o autor
perfaz 35 anos e 5 dias, tempo suficiente à concessão do benefício vindicado, como se
infere da tabela a baixo:

Muito embora na data de entrada do primeiro requerimento administrativo (DER:
17/06/2019), o autor não tenha cumprido o tempo de contribuição necessário à
concessão do benefício, ele continuou contribuindo, conforme se infere do CNIS (Evento
14, OUT6), de maneira que em 12/11/2019, ele cumpriu os requisitos necessários à
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Isto significa ser possível, nestes autos, o reconhecimento do direito à aposentação com
base no instituto da reafirmação da DER, sabidamente chancelado pelo Eg. STJ no
bojo do Tema 995 de seus recursos especiais. A propósito, de um dos recursos
paradigmas lá analisados são extraídas as seguintes ementas (julgamento principal e dos
embargos de declaração):
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade
judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um
dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que
contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo
julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição
inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a
estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada
do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do
direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre
quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a
data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do
benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes
termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo
que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015,
observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais,
descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato
novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em
embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do
recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos
especiais repetitivos. (REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade
quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de
entrada do requerimento. 2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a
seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015,
observada a causa de pedir. 3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias,
vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição. 4. Omissão quanto ao ônus da
sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se
ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado
terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação,
computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou
a prestação jurisdicional. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp
1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
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RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. (EDcl no REsp
1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020) (destaquei)

Nestes últimos aclaratórios, aliás, o Voto do Exmo. Ministro Relator asseverou a
possibilidade de reafirmação da DER inclusive de ofício, senão vejamos do seguinte
trecho de sua manifestação:

“(...) A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja
prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido,
existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de
ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar
seja reafimada a DER. (...)” (destaquei)

Por conseguinte, há de se aplicar ao caso concreto, repita-se, a reafirmação da DER,

procedimento regulamentado no art. 690 da IN 77/2015
[1]

.

Com efeito, se é devido ao INSS aplicar tal ideia em sede administrativa, não há razão
jurídica para que tal procedimento não seja aplicável em âmbito judicial, mesmo que de
ofício pelo magistrado.

Sua aplicação, aliás, me parece essencial para que a parte autora não seja prejudicada
pela demora inerente às atividades administrativa e jurisdicional, podendo usufruir da
aposentadoria assim que atender a todos os requisitos legais para tanto.
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Em sendo assim, considerando a possibilidade administrativa de reafirmação da DER e
tendo em conta o intuito da parte autora de se aposentar – notoriamente extraído do
próprio manejo desta ação –, tenho por bem condenar o INSS a conceder à autora o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 12/11/2019, como
requerido pela parte autora, tendo em vista que nesta data ele já havia cumprido de
todos os requisitos necessários à sua concessão – considerando, obviamente, a conversão
do tempo especial em comum dos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989, 01/06/1995 a
30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014 e o tempo de contribuição posterior à DER do
primeiro requerimento administrativo.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o
processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o INSS a : a) computar o acréscimo decorrente da
conversão do tempo especial em comum dos períodos de 14/01/1988 a 28/06/1989,
01/06/1995 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014; b) proceder à reafirmação de
DER prevista no art. 690 da IN 77/2015 e conceder à parte autora a aposentadoria por
tempo de contribuição (NB 42/194.129.162-4) a partir de 12/11/2019 – considerando,
obviamente, a conversão do tempo especial em comum dos períodos de 14/01/1988 a
28/06/1989, 01/06/1995 a 30/06/2001 e de 01/11/2003 a 31/12/2014 e o tempo de
contribuição posterior à DER do primeiro requerimento administrativo; e c) pagar as
parcelas devidas desde então.

Os elementos probatórios levados em conta na fundamentação e a natureza alimentar do
benefício demonstram a presença dos requisitos fático-jurídicos necessários à tutela
provisória pleiteada (art. 300, NCPC), motivo pelo qual defiro o pedido de tutela de
urgência, para determinar ao INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer
ordenada acima.

Em razão disso, e nos moldes da Portaria Conjunta INSS/PGF/PFE nº. 05/2009 e do
Ofício-Circular nº. 008/2012 – PF/PGF/AGU/ES, intime-se imediatamente a Agência de
Atendimento de Demandas Judiciais - APSADJ para, no prazo improrrogável de 20
(vinte) dias, comprovar o cumprimento da obrigação, com DIP na data da intimação,
conforme parâmetros a seguir:

Segurado: ADELCIDE CHAGAS (CPF nº 889.826.707-00)
 
Benefício: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Código 41)
NB: 42/194.129.162-4
RMI / RMA: a calcular
DIB: a definir
DCB: não aplicável
DIP: data da intimação da sentença

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/2001).

(...)
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Como se observa, a sentença apurou que, na data em que o autor faria jus ao
recebimento da aposentadoria desde 12/11/2019 (com a reafirmação da DER),
determinando que o cálculo da RMI/RMA fosse realizado pela autarquia.

O INSS sustenta, em suas razões, que a sentença teria determinado a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem a presença do fator
previdenciário, todavia não se vislumbra tal comando na parte dispositiva do julgado
recorrido.

Carece, portanto, interesse de agir recursal nessa parte.

O INSS alega também que não é possível aplicar qualquer outro índice que
não os índices da poupança, previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, os quais devem ser
aplicados desde a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, não havendo que se falar em
modulação na data de 25/03/2015, eis que esse dispositivo foi declarado constitucional
pelo STF.

Todavia, a sentença, em  rodapé do seu dispositivo, esclarece que o cálculo
das parcelas pretéritas do benefício deve obedecer ao disposto pelo STF no julgamento do
Tema 810 e ao disposto pelo STJ no julgamento do Tema 905:

(...)

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20.09.2017 (tema 810), o STF fixou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte que determina a remuneração da poupança como índice de
correção monetária nas condenações impostas à Fazenda. Por outro lado, na sessão do
dia 03.10.2019, foi negado provimento a diversos embargos de declaração que buscavam
a modulação dos efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade.

Ademais, no bojo de três recursos especiais afetados ao tema 905 dos repetitivos, a 1ª
Seção do STJ definiu, em julgamento realizado em 22.02.2018, a seguinte tese a respeito
de condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

(...)

Com efeito, considerando as decisões pertinentes exaradas pelos tribunais
superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905), incidirão sobre os valores atrasados, até a
data de expedição do precatório ou RPV, correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) conforme a variação do INPC (da vigência da Lei
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11.430/2006 em diante) e juros de mora (desde a citação) consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da
Lei 11.960/2009). 

Registre-se, contudo, que os créditos que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de qual era a taxa aplicável até 8/12/2021, terão sua taxa alterada para
incidência da Selic a partir de 9/12/2021 (EC n. 113/2021), sem retroatividade.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento apenas para aplicar, no cálculo das parcelas em atraso, a taxa Selic, nos
termos da EC n. 113/2021 a partir de 9/12/2021. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001679690v10 e do código CRC fc6278fc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:36 

5020963-46.2021.4.02.5001 500001679690 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 490



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 906/1121

RECURSO CÍVEL Nº 5002436-80.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FABIO LUIZ BERNARDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial para "a) reconhecer tempo de serviço especial nos
períodos de 10/02/1998 a 06/06/2002, 11/06/2002 a 30/09/2006 e de 10/11/2006 a
26/06/2018, convertendo-o em comum; b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo
de contribuição NB 42/173.715.224-7 desde o requerimento administrativo, em
28/01/2019".

Em suas razões recursais (evento 29), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) a atividade de vigilante não está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.
53.831/1964), (ii) dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no
item citado, imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de
arma de fogo, (iii) em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997, não existe nenhuma
comprovação do efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo a
sentença reconhecido a especialidade apenas com base nas anotações inseridas na CTPS
consignando que o recorrido trabalhou como vigilante em empresas de segurança
patrimonial, bem como por uma declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser
emitido pela empregadora, o que não é o caso) do sindicado de categoria profissional do
recorrido, (iii) o simples fato do autor ter tido vínculos laborativos de vigilante anotados
em sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como
notoriamente se sabe, existem várias empresas que contratam vigilantes - terceirizados de
empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, a exemplo de
vigilantes de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping
center etc., (iv) desse modo, a apresentação do PPP não pode ser dispensada conforme
equivocadamente entendeu a sentença, (v) a mera comprovação da profissão pela
assinatura na CTPS e por declaração do sindicato não é suficiente para viabilizar o
enquadramento por categoria profissional, sendo indispensável a apresentação do
formulário SB-40 ou equivalente, indicando a profissão exercida pelo autor, (vi) essa
exigência é completamente razoável, pois só é possível constatar eventual desvio de
função com a apresentação do formulário emitido pelo empregador, indicando a profissão
desempenhada pelo trabalhador, (vii) portanto, no caso, imprescindível que o autor
comprovasse que de fato portava arma de fogo em tais períodos, inclusive, ainda que
comprovado tal porte, somente poderia ter considerado especial o período até 28/04/1995,
porque após tal data o porte de arma já não pode ser mais considerado atividade especial
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à míngua de previsão legal para tanto, (viii) desse modo, em relação aos períodos
anteriores a 28/04/1995, a sentença merece reforma, com o consequente julgamento
improcedente do pedido autoral, tendo em vista que não restou comprovado o exercício
de atividade laborativa de forma habitual e permanente em categoria profissional
abrangida no quadro II do Anexo III do Decreto nº 53.831/1964 ou no Quadro II do
Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, (ix) a Lei n.
9.032/1995 alterou a legislação previdenciária, mais especificamente o art. 57 da Lei n.
8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a efetiva exposição aos
agentes nocivos, revogando a sistemática da presunção legal anteriormente citada, (x)
a contar de 29/04/1995, data de início de vigência da Lei n. 9.032, deve o segurado
comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos nos níveis estabelecidos pela
legislação previdenciária, (xi) a referida lei teve aplicabilidade imediata quanto à
necessidade de se comprovar a exposição aos agentes mencionados, restando  apenas, no
que se refere à forma de comprovação dessa exposição, a integração regulamentar, o que
continuou a ser feito através do formulário DSS 8030, (xii) embora antes da edição do
Decreto n. 2.172/1997 não se pudesse exigir a comprovação da atividade especial através
de laudo técnico, com exceção do agente ruído, de logo se tornou exigível a comprovação
de que o trabalho estava submetido às condições desfavoráveis previstas em lei, (xiii) no
presente caso, o autor exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo
empregador a exposição a qualquer agente nocivo, assim, não é devido o enquadramento
como especial, (xiv)  a partir da edição do Decreto 2.172/1997, as atividades reputadas
perigosas (por exemplo, guardas, seguranças, vigilantes, motoristas de caminhão tanque
de combustíveis) deixaram de ser enquadradas como especiais (tempo de serviço
especial), passando a ser considerado somente os agentes nocivos ao trabalhador, aqueles
classificados como químicos, físicos ou biológicos, (xv) os elementos probatórios
constantes nos autos não comprovam a periculosidade na atividade desempenhada pela
parte autora nos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, (xvi) para os
períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997, não cabe o enquadramento como
atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente os
agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados
como caracterizadores de atividade especial, (xvii) portanto, não há direito ao
enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade especial nos períodos
alegados na petição inicial, não podendo prosperar a pretensão exordial, (xviii) em
relação aos períodos compreendidos anteriores a 28/04/1995, o autor não apresentou
nenhum documento emitido pela empresas empregadoras, trazendo aos autos do processo
administrativo somente os documentos emitidos pelo sindicato da categoria profissional
sem apresentar nenhum documento emitido pela empresa informando acerca das
atividades desempenhadas por ele, bem como eventuais agentes nocivos à saúde aos
quais estava exposto, (xix)  os documentos emitidos pelo sindicato da categoria não são
aptos a atestar a exposição a agentes nocivos ou mesmo o eventual porte de arma de fogo,
sendo atribuição do empregador expedir o competente PPP, de modo que tal
documentação não tem qualquer valor probatório, (xx) a “declaração” emitida pelo
sindicato “atesta” que o autor estaria somente “autorizado” a portar arma de fogo (como o
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sindicato possui tal informação não resta nem um pouco claro), não afirmando
categoricamente que ele efetivamente portava arma de fogo durante o exercício de suas
atividades, (xxi) o autor não comprovou, por laudo técnico ambiental, os riscos laborais
decorrentes da sua atividade como vigilante, não havendo como efetuar o reconhecimento
de labor especial com relação ao agente periculosidade em portar arma de fogo, em
analogia à tensão elétrica superior a 250 volts posteriormente à edição do Decreto n.º
2.172/1997, (xxii) não há, no Anexo II, do Decreto n.º 3.048/1999, referência a porte de
arma de fogo, sendo que o referido decreto menciona apenas a ruído, vibrações, ar
comprimido e radiações ionizantes, e (xxiii) ainda que se veja no elenco do Anexo
II apenas um caráter exemplificativo, inexistem dúvidas de que, para o reconhecimento
de qualquer outro agente ali não listado, há de se comprovar a sua nocividade à saúde do
trabalhador, portanto, há de haver prova pericial.

Contrarrazões de evento 33.

Decisão de evento 60 determinando a baixa dos autos em diligência para
que o autor,  em 30 dias, providenciasse PPP paradigma com relação aos períodos de
10/2/1998 a 6/6/2002 e 11/6/2002 a 30/6/2006. 

Petição do autor de evento 63 requerendo a juntada de documentos.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade.
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Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No julgamento do tema representativo da controvérsia n. 208, a
TNU, em 20/11/2020, fixou a seguinte tese:

 "1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do
tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de
preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros
ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência
da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos
técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou
posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador
sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao
longo do tempo. "

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da
atividade de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por
meio do PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa
comprovar o uso habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao
guarda e, por conseguinte, enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n.
53.831/1964. Confira-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA
SÚMULA 26 DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES
DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR,
INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-
34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU.
INCIDENE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997,
a TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995
e 4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI
Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº
9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação
como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao
Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo
necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo, prova do uso de arma de
fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o
reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo
periculosidade, desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente)
comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de
vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item
2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.
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Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de
uniformização de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de
fogo. A decisão foi proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, que afirmou, em seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente
o direito à aposentadoria especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991.
ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO.
EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o.,
DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO
SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está
expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista,
levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela
via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o
direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º,
e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem
os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da
especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente
superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando
tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a
orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal
agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como
especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que
comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU
afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da atividade
de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão
proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade da
atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

O STJ afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP,
1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade de reconhecimento da
especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do
Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Na ocasião, foi determinada
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art. 1.037, II, do
CPC).
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Em 9/12/2020, o STJ julgou o Tema 1.031 fixando a seguinte tese:

É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, com ou sem arma de
fogo, em data posterior à edição da Lei 9.032/95 e do Decreto 2.172/97, desde que haja
comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até
05.03.1997 e, após essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento
material equivalente, para a comprovar a permanente, não ocasional, nem intermitente,
exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado.

Em 22/9/2021, o STJ, por força de embargos de declaração, alterou a
redação da referida tese:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC
103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao
Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade,
por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir
apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a
permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque
em risco a integridade física do segurado.

A questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos, devendo a
decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País, conforme o art. 927, III do
CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em
recursos extraordinários e especial repetitivos.

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 10/02/1998 a
06/06/2002, 11/06/2002 a 30/09/2006 e de 10/11/2006 a 26/06/2018.
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Consta, na inicial, a CTPS do autor demonstrando que, de 10/02/1998 a
06/06/2002, laborou como vigilante na empresa Security Serviços Técnicos de Vigilância
e Seg. Privada Ltda.; e de 11/06/2002 a 30/09/2006, laborou como vigilante na empresa
Estrela Azul Serv. Vigilância, Segurança e Transp. de Valores Ltda.

Para os períodos de 10/02/1998 a 06/06/2002 e 11/06/2002 a 30/09/2006, o
autor apresentou, na inicial, a declaração  expedida pelo sindicato de categoria
(SINDSEG-GV/ES)  informando que a empresa encerrou suas atividades, tomando rumo
ignorado, e que ele exerceu a atividade de vigilante portando arma de fogo revólver
calibre 38, no referido período, em função de a empresa possuir postos de vigilância
armada.

Para o período de 10/11/2006 a 26/06/2018, o autor apresentou o PPP
expedido por Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda., demonstrando que laborou
como vigilante portaria e vigilante carro-forte e que as suas atividades consistiam em
"controlar a movimentação de pessoas dentro da base da filial, manter a guarda do
patrimônio, busca procedimento adequado para a segurança do local, portando revólver
calibre 38 e espingarda calibre 12 modelo PUMP (vigilante portaria) / atuar como
vigilante de carro-forte cumprindo as normas e procedimentos da empresa, efetuar a
cobertura do chefe de guarnição no embarque e desembarque do carro-forte, portando
revólver calibre 38 e espingarda calibre 12 modelo PUMP" (vigilante carro-forte). O
documento contém todos os requisitos legais.

Após intimado para apresentar PPP paradigma, o autor apresentou, no
evento 63, o PPP expedido por Estrela Azul Serv. Vigilância, Segurança e Transp. de
Valores Ltda., relativo ao período de 7/6/2003 a 1/5/2007, em favor do trabalhador
Vanderlei Roberto Alves, que laborou como vigilante e exerceu a função com uso de
arma de fogo. Houve também a juntada de dois PPPs emitidos pela empresa Prosegur
Brasil S/A, relativamente aos períodos de 18/6/2001 a 4/8/2021 e 12/6/1996 a
19/10/2018. Ou seja, não houve a juntada de PPP expedido por Security Serviços
Técnicos de Vigilância e Seg. Privada Ltda.

Com relação aos períodos de 10/02/1998 a 06/06/2002 e 11/06/2002 a
30/09/2006, considerando que é possível a comprovação de exercício de atividade
especial por qualquer meio de prova somente até 5/3/1997, deve ser afastada a
especialidade de 10/02/1998 a 06/06/2002, pois há como presumir a exposição do autor a
risco a sua integridade física apenas com base em registro de CTPS e declaração
padronizada de sindicato de categoria. Ou seja, é imprescindível a apresentação de PPP
ou documento equivalente descrevendo a profissiografia do trabalhador.

Em relação ao período de 10/11/2006 a 26/06/2018, o autor apresentou
PPP demonstrando que as atividades desenvolvidas como vigilante colocavam em risco a
sua integridade física (inclusive, fazia uso de arma de fogo); assim, por força do
entendimento do STJ no Tema 1.031, deve ser mantida a especialidade.
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Agora, resta saber se o autor, com o afastamento do tempo especial
de 10/02/1998 a 06/06/2002, alcançou a carência do benefício em 28/1/2019 (DER).

Eis o cálculo, com base no dossiê previdenciário de evento 21 (OUT4):

Data Entrada Data Saída Dias
trabalhados

Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/03/1990 30/10/1990                     244            1,00                244     -      8     1
06/11/1990 01/09/1997                  

2.492
           1,00             2.492      6     9   28

10/02/1998 30/03/2002                  
1.510

           1,00             1.510      4     1   20

11/06/2002 30/09/2006                  
1.573

           1,40             2.202      6    -    12

10/11/2006 26/06/2018                  
4.247

           1,40             5.946    16     3   15

27/06/2018 28/01/2019                     216            1,00                216     -      7     3
         
 Total:           12.610    34     6   18
         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser

trabalhado:
               890      2     5     8

         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser

trabalhado:
 Tempo Suficiente       

 Proporcionalidade - Matemática: 85,41%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 82,88%     

Ou seja, na DER,  o autor não reuniu a carência suficiente para obtenção de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. Como não houve
pedido subsidiário de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos proporcionais, não há como conceder tal espécie de benefício de ofício, pois
não se trata de melhor benefício.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de
urgência posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o
entendimento do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques (DJE de 26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que
o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
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judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE
734242 AgR, DJ 4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no
sentido de que os valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente
revogada em demanda previdenciária são irrepetíveis.

Não obstante,  ante a pendência de julgamento do Tema 692 pelo STJ, que
discute questão relativa à necessidade de devolução de parcelas pagas por força
de antecipação de tutela posteriormente revogada, autoriza, enquanto não decidida a
matéria pela Corte Superior, a suspensão do cumprimento de sentença que visa à
cobrança dos valores respectivos pelo INSS. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a especialidade de 10/02/1998 a 06/06/2002, com a revogação da
tutela provisória de urgência que determinou a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, sem a cobrança dos valores já pagos a esse título, mantendo a sentença
quanto aos demais aspectos/termos. Suspenda-se, porém, o feito até o julgamento pelo
STJ do Tema 692. Considerando que o STF, em 14/4/2022, reconheceu a percussão geral
do Tema 1.209, deve ser também suspenso o processo até o julgamento da matéria pela
Suprema Corte. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001688834v3 e do código CRC 1874e9e7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000116-85.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CAETANO VEGA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,  nos seguintes termos: "a) reconheço
como tempo de trabalho rural, na condição de segurado especial, os períodos
de 01/01/76-02/11/81, 01/01/86-31/12/91, devendo o réu averbá-los; b) reconheço como
especial o período de trabalho entre 03/11/81-03/11/84; c) julgo improcedente o pedido
de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, extinguindo o
processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil".

Em suas razões recursais (evento 120), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) no caso concreto, não houve a comprovação do tipo de veículo, mas apenas a
CTPS anotada como motorista conformo consta no evento 1 (CTPS12); e
(ii)  considerando que não houve comprovação de que a função desempenhada pela parte
recorrida era de motorista de caminhão de carga ou ônibus, resta inviável o
enquadramento pretendido, devendo ser reformada a sentença.

Contrarrazões de evento 122.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais
obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;
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(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
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informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:
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"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:

“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
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da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 03/11/1981
a 03/11/1984, sob os seguintes fundamentos:

(...)  Quanto ao período de atividades como motorista, deve ser considerado especial tão
somente o período de 03/11/81-03/11/84, por enquadramento no item 2.4.4, do anexo ao
Dec. 53831/64. (...)

De fato, o item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964
contemplava a profissão de motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores
de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item 2.4.2 do Anexo II do Decreto
83.080/1979 mencionava a categoria de motorista de ônibus e de caminhões de cargas
(ocupados em caráter permanente). Ou seja, o Decreto 53.831/1964 permitia
o enquadramento da atividade de motorista como especial, desde que se tratasse de
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transporte rodoviário. O Decreto 83.080/1979, por sua vez, previa, em seu Anexo II, o
enquadramento de motorista de ônibus e caminhões de cargas, relacionando-os ao
transporte urbano e rodoviário (item 2.4.2). 

Para demonstrar a especialidade, o autor apresentou a CTPS demonstrando
que, de  03/11/1981 a 03/11/1984, laborou como motorista na empresa José Teixeira
Lima (indústria de farinha).

Assim, considerando o  tipo da empresa empregadora (indústria de farinha),
não há como presumir que o autor exercia a atividade de motorista de
ônibus/caminhão/carreta.

Dessa forma, deve ser afastada a especialidade reconhecida na sentença.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
afastar a especialidade reconhecida na sentença, mantendo-a quanto aos demais
termos/aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e
Enunciado 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001678837v7 e do código CRC f41764e0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007628-88.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OZIEL BARBOSA DE CAMPOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "i) ACOLHO O PEDIDO,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer, como tempo de exercício de
atividade especial, os períodos de 01/10/1993 a 31/01/1998 e de (ii) 15/08/1998 a
20/08/2020; ii) ACOLHO o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para conceder a
aposentadoria especial a Elias Nunes Vieira, com o tempo de serviço em condições
especiais de 26 anos 04 meses e 14 dias, com DIB em 20/08/2020 e RMI a ser calculada
administrativamente. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o INSS
implante o benefício ora deferido em 30 dias úteis, contados da intimação da presente
sentença; e  (iii) pagar à parte autora as parcelas atrasadas desde a DIB, até a efetiva
implantação do benefício. As mensalidades devem ser corrigidas monetariamente desde
cada vencimento e acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de
Cálculos do Conselho da Justiça Federal".

Em suas razões recursais (evento 18), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) o PPP emitido pela empresa UNIMÁRMORE para o período de 15/08/1998 a
20/05/2019 não informa as condições de trabalho até 20/08/2020, conforme averbado na
sentença, portanto, o PPP emitido trata das condições de trabalho até 20/05/2019 e, para o
período posterior, não há informações sobre as condições de trabalho, motivo pelo qual a
análise sobre a viabilidade do enquadramento como atividade especial deve ficar limitada
a 20/05/2019; (ii) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, não se observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que
reproduz textos de Instruções anteriores; (iii) para os períodos com exposição superior ao
limite fixado na legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou
técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO); (iv) não foi informado o Nível de
Exposição Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou
não ao limite legal; (v) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos
PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for
calculado/informado o NEN; (vi) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído –
para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de
histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN; (vii) o  PPP referente ao
período de 15/07/1998 a 20/05/2019 informa a existência de responsável pelos registros
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ambientais apenas até 17/12/2006; e (viii) para o período compreendido entre 18/12/2006
a 20/05/2019 deve ser considerando como tempo de serviço comum, pois o PPP emitido
não está amparado em responsável por registros ambientais.

Contrarrazões de evento 24.

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discute a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.
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A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 1/10/1993 a 31/01/1998 e de 15/08/1998 a 20/08/2020, sob os seguintes fundamentos:

(...)

De 01/10/1993 a 31/01/1998.

O autor apresentou administrativamente PPP emitido pela empresa Unimármore Unidade
Industrial de Mármores Ltda, em 20/05/2019, do qual se extrai que exerceu as funções de
serrador, exposto a ruído de 92,2 dB, de forma habitual e permanente não ocasional nem
intermitente (Evento 01, doc. 01, pp. 20/21),  circunstâncias que admitem o
reconhecimento do intervalo como tempo especial. Assim, reconheço a especialidade do
período de 01/10/1993 a 31/01/1998.

De 15/08/1998 a 20/08/2020.

O autor apresentou administrativamente PPP emitido pela empresa Unimármore Unidade
Industrial de Mármores Ltda, em 20/05/2019, do qual se extrai que exerceu a função de
serrador, exposto a ruído de 92,2 dB, de forma habitual e permanente não ocasional nem
intermitente (Evento 6, doc. 13). Além disso, consta ainda a exposição a umidade graxa e
óleo.]

(...)

DO PERÍODO DE 1/10/1993 a 31/01/1998

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).
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No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.
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Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
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estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".
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Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
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caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Com efeito, o PPP do período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade de 92,2 dB(A), ou seja, acima do limite permitido em lei,
e a apuração do agente físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a
jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada
é compatível com a legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível,
inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e permanente com base na
descrição das atividades e no local de trabalho em que essas atividades eram
desenvolvidas.

Registre-se que o documento contém todos os requisitos legais, indicando
inclusive o nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume
a elaboração de laudo técnico. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

DO PERÍODO DE 15/08/1998 a 20/08/2020

O PPP expedido pela empregadora Unimármore Unidade Industrial de
Mármores Ltda. de evento 9 demonstra que o autor laborou como serrador e encarregado
de serraria e esteve exposto a ruído em intensidade de 92,3 dB(A) durante o período de
15/7/1998 a 4/1/2021, sendo a forma de apuração do agente por meio da dosimetria, bem
como a hidrocarbonetos (óleos minerais e graxas). Segundo a jurisprudência da TNU e do
STJ, a indicação de tal técnica de apuração do agente é suficiente para comprovar que a
metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata de medição
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pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e
permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que essas
atividades eram desenvolvidas.

Registre-se que o documento contém todos os requisitos legais, indicando
inclusive o nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume
a elaboração de laudo técnico. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001640518v8 e do código CRC 744f05ce. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000483-78.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROMARIO MAGRI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 46), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO- 01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO 01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO 01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

Sem contrarrazões.
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VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discute a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
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5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
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medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.
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Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
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física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
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do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 02/02/1998 a 19/04/2006 e 20/04/2006 a 20/03/2012, sob os seguintes fundamentos:

(...)

i.a) Período entre 02/02/1998 a 19/04/2006 - trabalhado na Esplanada Granito e
Mármores LTDA
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Cópia da CTPS, na qual se demonstra que, em relação ao período vindicado, o autor
exerceu o cargo de "ajudante de pátio" (ev.1, Proc. Adm. 3, fl. 21).

Trouxe, ainda, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ev. 1, ProcAdm 3, fls.
10/11), elaborado em 20/03/2012, dando conta de que para o período,

 Na seção de registros ambientais, consta como fator de risco agente nocivo ruído com
índices de 94,3 dB(A), e que a técnica utilizada para a medição foi a dosimetria, e
indicação da utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI, foi eficaz.

Como já mencionado, consideram-se prejudiciais à saúde ruídos de intensidade superior
a 80 dB(A) até 04/03/1997, a 90 dB(A) entre 05/03/1997 e 17/11/2003, e superior a 85
dB(A) a partir de então. Logo, durante todo o período o autor esteve exposto ao agente
nocivo acima dos limites legais.

Cabe registrar, por fim, que o nome dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais
demonstra a regularidade formal do preenchimento do PPP e sua força probante.

Assim, reconheço como especial o período entre 02/02/1998 a 19/04/2006.

i.b) Período entre 20/04/2006 a 20/03/2012 - trabalhado na Esplanada Granito e
Mármores LTDA

Cópia da CTPS demonstra que o autor era empregado da mencionada empresa no
período (ev.1, Proc. Adm. 3, fl. 21).

Trouxe, ainda, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ev. 1, ProcAdm 3, fls.
10/11), elaborado em 20/03/2012, indicando que neste período, o autor exercia o cargo de
Operador de Pórtico Rolante, dando conta de que para o período,

Na seção de registros ambientais, constam como fatores de risco os agentes nocivos: i)
ruído, com índice de 90,0 dB(A), e que a técnica utilizada para a medição foi a
dosimetria, e indicação da utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI, foi
eficaz; ii) umidade, sem medição de intensidade, apenas considerado o critério
qualitativo, com EPI eficaz; iii) poeiras minerais, em concentração de 0,70 mg/m³, com
utilização da técnica por amostragem, e informação de que o Equipamento de proteção
coletiva foi eficaz, sem informação sobre o EPI.

Percebe-se que durante todo o período o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído
acima dos limites legais.
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Quanto à exposição às poeiras minerais, não há como ser reconhecida a especialidade do
período por este agente, tendo em vista que não há indicação expressa do tipo de poeira a
que estava exposto o autor, tornando-se demasiadamente genérica a exposição alegada.

No tocante à umidade, somente era prevista como agente nocivo na vigência do Decreto
nº 53.831/64, não se mantendo sua previsão no Decreto nº 2.172/97 e seguintes. Ocorre
que o STJ firmou a tese, no tema repetitivo nº 534 (REsp 1306113/SC), no sentido que “As
normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à
saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a
técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde
que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais
(art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991)”.

Os Tribunais Regionais Federais vem reconhecendo a possibilidade da umidade ensejar a
contagem de tempo especial, desde que comprovado efetivo prejuízo à saúde do segurado,
como se vê nos seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. UMIDADE.  IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO. […] 4. A umidade e o frio eram considerados agentes nocivos durante a
vigência do Decreto nº 53.831/1964 (códigos 1.1.2 e 1.1.3 do quadro anexo). No entanto,
mesmo que os atos normativos infralegais posteriores não prevejam o enquadramento da
atividade como especial, se for constatado o efetivo prejuízo à saúde do trabalhador, é
possível o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado. […] (TRF4, AC
5011373-12.2020.4.04.7107, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO,
juntado aos autos em 24/06/2021)

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. ARTIGO 1.013, § 3º, II, do NCPC.
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES
AGRESSIVOS. UMIDADE. […] – Configurado o trabalho com exposição habitual e
permanente a umidade e Óleo Diesel no lapso de 01/09/2004 a 25/06/2018.

– A atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se no item 1.2.11, do Decreto nº
53.831/64 e no item 1.2.10, do Anexo I, do Decreto nº 83.080/79. Cabível, ainda, o
reconhecimento da especialidade uma vez que o contato do trabalhador com
hidrocarbonetos e outros derivados tóxicos do carbono, tais como petróleo, xisto
betuminoso, gás natural, óleos lubrificantes e graxas, enseja o enquadramento da
atividade laborativa nos códigos 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos n.ºs. 2.172/97 e 3.048/99
(Anexos IV). Enquadramento, também, no item 1.1.3 do Decreto nº 53.831/64 que
considerava as operações em locais com umidade excessiva, capaz de ser nociva à saúde
e proveniente de fontes artificiais como insalubre. […]

(TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5328036-44.2020.4.03.9999,
Rel. Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, julgado em 21/06/2021,
DJEN DATA: 24/06/2021)

Entretanto, entendo que a menção à umidade no PPP apresentado pelo autor é genérica,
e a comprovação de prejuízo à saúde do autor em virtude da umidade requereria a
apresentado de laudo técnico mais detalhado.
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Assim, reconheço como especial o período entre 20/04/2006 a 20/03/2012, em virtude do
agente ruído.

(...)

Como se observa, os PPP dos períodos em questão demonstram que o autor
esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do
agente físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da
TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível
com a legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir
que a exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das
atividades e no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Considerando que o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente, deve ser
mantida a sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001642735v4 e do código CRC f0f1bbac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000915-91.2020.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 28), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO- 01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO 01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO 01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

Contrarrazões de evento 34.
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VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.
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Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:
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“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
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da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 08/10/1984 a 07/02/1986, 01/09/1987 a 22/08/1994, 19/11/2003 a 13/02/2006,
15/02/2006 a 28/02/2011 e 01/02/2013 a 04/07/2016, sob os seguintes fundamentos:
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(...) No caso concreto, o autor pretende ver reconhecidos como especiais os períodos de
trabalho: 08/10/84-07/02/86, 01/09/87-22/08/94, 23/07/02-13/02/06, 15/02/06-28/02/11 e
01/02/13-04/07/16.

O período de 08/10/84-07/02/86, o autor trabalhou na construção civil, como consta de
sua CTPS (EVENTO1, PROCADM5, fl. 8), devendo este período ser considerado especial
por enquadramento no item 2.3.3 do anexo ao Dec. 53831/64.

Para os demais períodos, os PPP’s e laudos técnicos juntados ao processo administrativo
(EVENTO1, PROCAMD5) comprovam a exposição a níveis de ruído acima do permitido
nos períodos de 01/09/87-22/08/94, 19/11/03-13/02/06, 15/02/06-28/02/11 e 01/02/13-
04/07/16.

Para os demais períodos não houve comprovação de exposição a agentes nocivos. (...)

Para o período de 01/09/1987 a 22/08/1994, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora (acompanhado do laudo técnico) demonstrando a sua
exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (94,6 dB(A)) e a
utilização de "normas NHT da Fundacentro e métodos de amostragens e análises NIOSH/
dosímetros de ruído e calibradores) como forma de apuração do referido agente
físico. Para o período de 19/11/2003 a 13/02/2006, o autor apresentou o PPP expedido
pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima
do limite legal (88 dB(A)) e a utilização de DOSIMETRIA como forma de apuração do
referido agente físico. Para o período de 15/02/2006 a 28/02/2011, o autor apresentou o
PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (92,8 dB(A)) e a utilização da NR-15 como forma de
apuração do referido agente físico. Para o período de 01/02/2013 a 04/07/2016, o autor
apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (85,3 dB(A)) e a utilização da NR-15 como
forma de apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.
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Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650144v8 e do código CRC f94d3c46. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022482-90.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILZELINA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "a) reconhecer tempo de serviço especial nos
períodos de 1º/10/1987 a 1º/3/1988, 15/8/1988 a 31/12/1994, 22/10/1998 a 12/3/1999 e
1º/5/1999 a 2/7/2001, convertendo-o em comum; b) conceder à autora a aposentadoria
por tempo de contribuição NB 42/192.338.014-9 com efeitos retroativos a 13/4/2020,
data do requerimento administrativo". 

Em suas razões recursais (Evento 14), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) para níveis variados de exposição, o PPP deve informar a média ponderada de
exposição, (ii) a variabilidade de funções do autor é um importante indicativo de que,
para os períodos de  1º/10/1987 a 1º/3/1988 e   15/8/1988 a 31/12/1994,  não havia
contato habitual e permanente com o agente ruído, acima dos limites de tolerância, (iii)
consoante o disposto no art. 57, §3º, da Lei nº 8.213/1991, a concessão da aposentadoria
especial manteve a obrigação da comprovação, pelo segurado, de tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado, agora, inclusive, para as
categorias profissionais, (iv) a profissiografia do recorrido nos períodos indigitados indica
algumas atividades em que realmente podem fazer com que o trabalho ocorra acima dos
limites de tolerância, mas diante das outras atividades que o recorrido também
desempenhava, não se faz crível que a média ponderada da sua exposição fosse a
indicada no PPP, (v) justamente essa gama de atividades realizadas pelo recorrido levou o
grupamento pericial do INSS a entender que a exposição ao agente ruído não ocorria de
forma habitual e permanente, (vi) o PPP é notoriamente inservível para demonstrar a
condição nociva nos referidos períodos, (vii) a partir da MP nº 1.729/1998, convertida na
Lei nº 9.732/1998, deverá constar no campo 15.5 do PPP (técnica utilizada) o emprego da
metodologia de mensuração da NR-15, (viii) os PPPs referentes aos períodos indigitados
não apresentam qualquer indicação de que houve a apuração de um média ponderada,
utilizando-se a NR 15, anexo I, (ix) tal PPP alude a "dosimetria", o que não pode ser
aceito como prova da condição especial, pois indicar a "dosimetria" é apenas referir-se
ao instrumento para aferição do ruído, não sendo representativo da técnica utilizada, (ix)
o  valor obtido por esses instrumentos serão utilizados nas fórmulas que irão apurar a
média ponderada, no caso do anexo  I da NR 15, ou mesmo no NE (nível médio
representativo da exposição ocupacional diária) da fórmula do NEN, sendo que a menção
do emprego deles não significa a utilização da técnica adequada, (x) o  PPP não traz
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qualquer indicação de que houve a apuração de um média ponderada, utilizando-se a NR
15, anexo I, (xi) já  para o período de 19 de novembro de 2003 a 31 de dezembro de
2003, a metodologia aceita poderá ser da NHO 01 da Fundacentro ou da NR-15 em seu
anexo 1, (xii) para períodos laborados anteriormente a 19 de novembro de 2003, deverão
ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído, aplicando-se a
metodologia da NR -15, anexo I, (xii) a legislação até 18/11/2003 considera como
especial a exposição superior a 90 dB(A) e, a partir de 19/11/2003, o reconhecimento da
especialidade das atividades em que o trabalhador esteja sujeito ao agente ruído em níveis
acima de 85dB(a), (xiii) a partir de novembro de 2003 a aferição do ruído deve ocorrer
com a utilização da metodologia  NHO 01 da Fundacentro, devendo tal técnica ser
informada no PPP, com a respectiva indicação do Nível de Exposição Normalizado
(NEN), (xiv) a partir de janeiro de 2004, pelo que informa o Decreto n. 3048/1999, com a
redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003, é obrigatória a utilização da NHO-01 da
Fundacentro, devendo constar do PPP os valores expressos em NEN, sendo que se
admite-se a  menção ao NEN tanto no campo 15.4, referente a registro da
intensidade/concentração, como no campo 15.5, em conjunto com a informação de que
foi utilizada a técnica da NHO-01, (xv) a mera indicação da metodologia NHO-01 na
técnica, com o silêncio a respeito do NEN, impede a aceitação do PPP como prova, pois é
possível que a aferição tenha sido realizada com o emprego de outras formas de aferição,
como Leq e TWA, as quais, ao contrário do NEN, não são necessariamente
representativas da exposição da jornada padrão de oito horas, (xvi) nos PPPs não se alude
a NHO-01 da Fundacentro como "técnica utilizada", tampouco informas o NEN no item
15.4 dos referidos formulários, que trata da "intensidade concentração", (xvii) a utilização
isolada da metodologia da NR-15 em seu anexo 1, desde então, passou a ser insuficiente
para a demonstração da exposição nociva ao agente ruído e, a partir desse momento,
deve-se utilizar a metodologia NHO-01 para o ruído, podendo ser considerada como
especial a atividade que apresentar um NEN superior a 85 dB(A), (xviii) a partir do novo
regulamento veiculado em 18/11/2003, o INSS somente admite o enquadramento pela
média de ruído, no caso de níveis variados durante a jornada, observando-se ainda, para
aferição da não-intermitência, a relação entre tempo de exposição e nível de ruído, de
acordo com o estabelecido pela NR-15/MTb e demonstrado em NEN, (xix) portanto, as
fórmulas de aferição são distintas e partir de janeiro de 2004 devem ser aplicadas
conjuntamente, daí não ser possível aceitar que a aferição ocorra apenas pelo método do
anexo I da  NR-15, aliás, foi exatamente o emprego do NEN, em substituição ao critério
isolado da NR-15, que levou a admitir que o limite de ruído, a partir de janeiro de 2004,
passaria a ser de 85 dB(A) e não mais 90 dB(A), e (xx) a mensuração pela fórmula do
NEN é diferente das  formas de média, Leq e Lavg, TWA e outras, não sendo possível o
emprego destas a partir de janeiro de 2004.

Contrarrazões de evento 20.

VOTO
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Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

5022482-90.2020.4.02.5001 500001661097 .V8 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 496



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 957/1121

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
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da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação

5022482-90.2020.4.02.5001 500001661097 .V8 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 496



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 960/1121

estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.
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Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
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agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 1º/10/1987 a 1º/3/1988, 15/8/1988 a 31/12/1994, 22/10/1998 a 12/3/1999 e 1º/5/1999 a
2/7/2001.

Para o período de 1º/10/1987 a 1º/3/1988, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (84,29 dB(A)) e a utilização da dosimetria como forma
de apuração do referido agente físico. 

Para os períodos de 15/8/1988 a 31/12/1994, 22/10/1998 a 12/3/1999 e
1º/5/1999 a 2/7/2001, o autor apresentou o PPP/laudo técnico expedido pela empregadora
demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal
(86,37, 82,21 e 90,45 dB(A)) e a utilização da dosimetria (decibelímetro) como forma de
apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive o nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume
a elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a
forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Ou seja, os PPPs dos períodos em questão demonstram que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.
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Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001661097v8 e do código CRC 439c1005. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011289-78.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANDERLINO CARLOS AMARAL DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs recurso contra a sentença que julgou  procedente a
pretensão inicial, para "a) averbar o tempo de contribuição correspondente aos períodos
de 6/8/1980 a 15/1/1981, 10/1/2015 a 8/2/2015, 7/7/2015 a 17/8/2015 e 2/12/2017 a
17/12/2017 para todos os fins previdenciários; b) reconhecer tempo de serviço especial
nos períodos de 23/3/1983 a 26/5/1985, 21/7/1986 a 30/3/1987, 14/1/1988 a 7/3/1988,
15/3/1988 a 18/4/1988, 23/5/1988 a 26/2/1991, 5/5/1994 a 3/2/1995 e 1º/12/2009 a
8/2/2015, convertendo-o em comum; c) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de
contribuição NB 42/194.458.120-8 com efeitos retroativos a 3/12/2019, data do
requerimento administrativo".

Em suas razões recursais (evento 43), a parte recorrente alega, dentre outros
argumentos, que (i) os PPPs não apresentam a medida do ruído obtida, conforme exige a
legislação, durante a jornada de trabalho, não se fornecendo histograma ou memória de
cálculo das medições realizadas em toda a jornada de trabalho, efetuando, erroneamente,
medição única de nível de pressão sonora, não comprovando a exigência legal de
permanência, (ii) no tocante à metodologia de medição do ruído, a alteração quanto ao
NEN (Nível de Exposição Normalizado) foi introduzida no Decreto 3.408/1999
desde 2003 (período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de
18/11/2003, (iii) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, sendo que até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do
NEN, (iv) a ausência da técnica utilizada para a medição de ruído impede que seja
conferido se a medição do ruído é adequada para enquadramento da atividade como
especial, (v) no caso concreto, restou incontroverso que não foi informado o NEN, mas a
lei previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio
convertido para uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não
ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) pelo menos após 2003, qualquer outro
padrão para aferição de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária,
(vii) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem
a apresentação dos elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de
85dB(A), e (viii) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos
PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for
calculado/informado o NEN.

Contrarrazões de evento 47.
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VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.
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Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

5011289-78.2020.4.02.5001 500001660958 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 497



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 968/1121

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
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da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 23/3/1983 a 26/5/1985, 21/7/1986 a 30/3/1987, 14/1/1988 a 7/3/1988, 15/3/1988 a
18/4/1988, 23/5/1988 a 26/2/1991, 5/5/1994 a 3/2/1995 e 1º/12/2009 a 8/2/2015, sob os
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seguintes fundamentos:

(...)

Para comprovar condição especial de trabalho nos períodos de 23/3/1983 a 26/5/1985 e
de 21/7/1986 a 30/3/1987, o autor exibiu formulário DSS-8030 emitido pela empresa
Construtora Norberto Odebrecht S.A., acompanhados dos laudos técnicos periciais que os
embasaram (evento 30_PROCADM3, fls. 48-51). Os documentos atestam exposição a
ruído em nível médio superior a 90 dB(A).

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a
legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo
de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a
ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64
90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99
85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o Decreto nº 3.048/99

Nos períodos em análise, de 23/3/1983 a 26/5/1985 e de 21/7/1986 a 30/3/1987, o nível
médio de pressão sonora extrapolava o limite de tolerância estipulado pela legislação
vigente.

A perícia administrativa recusou o enquadramento sustentando que os laudos técnicos
periciais não são contemporâneos aos períodos de referência (evento 30_PROCADM3, fl.
89). Ocorre que, é possível atestar condição especial de trabalho em período remoto com
base em LTCAT recente, porque, como as condições do ambiente de trabalho tendem a
aprimorar-se com a evolução tecnológica, é razoável supor que em tempos pretéritos a
situação era igual ou pior à constatada na data da avaliação pericial. De acordo coma
Súmula nº 68 da Turma Nacional de Uniformização, “o laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado”.

O autor tem direito ao enquadramento nos períodos de 23/3/1983 a 26/5/1985 e de
21/7/1986 a 30/3/1987.

Em contrapartida, não é possível reconhecer tempo de serviço especial no período de
27/5/1985 a 20/7/1986, porque não foi exibido formulário técnico correspondente a esse
período. 

Enquadramento de atividade especial: períodos de 14/1/1988 a 7/3/1988, 15/3/1988 a
18/4/1988, 23/5/1988 a 26/2/1991 e 5/5/1994 a 3/2/1995

Em relação a esses períodos, o autor pediu o enquadramento de atividade especial em
razão do exercício da atividade de pintor de pistola. De acordo com as anotações da
CTPS, o autor exerceu os cargos de pintor jatista/pintor pistola nos períodos de
14/1/1988 a 7/3/1988, 15/3/1988 a 18/4/1988, 23/5/1988 a 26/2/1991 e 5/5/1994 a
3/2/1995 (evento 1_CTPS4).
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Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de duas
formas: 1º) por exposição a agentes nocivos à saúde, conforme classificação constante do
Código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº
83.080/79; 2º) mediante enquadramento por categoria profissional, conforme
classificação constante do Código 2.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do
Anexo II do Decreto nº 83.080/79.

O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de 29/4/1995,
quando entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou a condicionar a contagem do
tempo de serviço especial à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos
prejudiciais à saúde ou à integridade física, de modo habitual e permanente (vide nova
redação atribuída ao art. 57, § 4º, da Lei nº 8.213/91). E a exigência de comprovação da
efetiva exposição é incompatível com a presunção de insalubridade que até então se
admitia em razão do mero exercício de determinada profissão. 

O código 2.5.3 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79 previa a concessão de aposentadoria
especial a “pintores a pistola (com solventes hidrocarbonados e tintas tóxicas)”. 

A anotação do cargo na CTPS é suficiente para o enquadramento por categoria
profissional, dispensando a exibição de formulário técnico.

O autor tem direito ao enquadramento por categoria profissional nos períodos
de 14/1/1988 a 7/3/1988, 15/3/1988 a 18/4/1988, 23/5/1988 a 26/2/1991 e 5/5/1994 a
3/2/1995.

Enquadramento de atividade especial: período de 1º/12/2009 a 23/2/2015

Em relação a esse período, o autor exibiu Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido
pela empresa Pinturas Ypiranga Ltda. (evento 30_PROCADM3, fls. 52-54). O PPP atesta
exposição a ruído em nível médio equivalente a 85,81 dB(A), acima do limite de
tolerância vigente. 

Não consta no processo administrativo análise referente a esse período. O INSS não
apresentou nenhuma impugnação específica em relação ao conteúdo do PPP. 

O autor tem direito ao enquadramento no período de 1º/12/2009 a 8/2/2015 (data final
referente ao registro da CTPS).

(...)

Como se observa, a sentença reconheceu o exercício de atividade especial,
em razão de exposição ao agente ruído, somente de 23/3/1983 a 26/5/1985, 23/3/1983 a
26/5/1985 e 1º/12/2009 a 8/2/2015, limitando-se a controvérsia com relação a tais
períodos. 

Com efeito, para o período de 23/3/1983 a 26/5/1985, o autor apresentou o
PPP expedido pela empregadora Construtora Noberto Odebrecht S/A demonstrando a sua
exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (91 dB(A)), porém não
apresenta a técnica utilizada para apuração do agente e o nome do profissional que
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registrou os registros ambientais, o que presumiria a elaboração de laudo técnico. Ocorre
que consta, no evento 30, laudo técnico expedido pela empresa (subscrito por engenheiro
de segurança do trabalho) que informa que a apuração do agente ocorreu com ouso de
decibelímetro, nos termos do anexo I da NR-15 (Portaria n. 3.214/1978).

Para o período de 23/3/1983 a 26/5/1985, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Construtora Noberto Odebrecht S/A demonstrando a sua
exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal (91 dB(A)), porém não
apresenta a técnica utilizada para apuração do agente e o nome do profissional que
registrou os registros ambientais, o que presumiria a elaboração de laudo técnico. Ocorre
que consta, no evento 30, laudo técnico expedido pela empresa (subscrito por engenheiro
de segurança do trabalho) que informa que a apuração do agente ocorreu com ouso de
decibelímetro, nos termos do anexo I da NR-15 (Portaria n. 3.214/1978).

Para o período de 1º/12/2009 a 8/2/2015, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Pinturas Ypiranga Ltda. demonstrando a sua exposição ao
agente ruído em intensidade acima do limite legal (85,81 dB(A)), destacando que a
técnica utilizada para a apuração do agente ocorreu com o uso de dosimetria. Registre-se
que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive o nome dos profissionais
que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico.
Registre-se também que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Ou seja, os PPPs/laudos dos períodos em questão demonstram que o autor
esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do
agente físico se deu por meio da técnica da dosimetria/decibelímetro, o que, segundo a
jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada
é compatível com a legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível,
inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e permanente com base na
descrição das atividades e no local de trabalho em que essas atividades eram
desenvolvidas.

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Por fim, quanto à alegação do INSS de ausência de interesse de agir, o STJ,
no julgamento do Pet 9.582/RS assentou que:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A

5011289-78.2020.4.02.5001 500001660958 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 497



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 976/1121

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA PROVIDO. 1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à
aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da
aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo
para todos os segurados, exceto o empregado. 2. A comprovação extemporânea da
situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito
adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício
previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria. 3. In casu, merece reparos o acórdão
recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os
requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento
administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando
foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em
condições especiais. 4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.” (Pet 9.582/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 16/09/2015)

A TNU, muito tempo antes, em 13/2/2006, já havia formulado o
entendimento de que "quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para
concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento
administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício" (Súmula 33).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001660958v10 e do código CRC e5ed1bd3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003078-50.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

O INSS interpôs recurso contra a sentença que julgou  procedente a
pretensão inicial, para "I) averbar como tempo especial os períodos de 02/12/1987 a
27/09/1995, 03/06/1996 a 08/12/1998, 03/05/1999 a 04/04/2008 e 24/09/2015 a
31/08/2017; II) implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
integral, conforme prevista no artigo 201, §7º, I, da CF/88, a favor da parte autora (art.
16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra do fator previdenciário acaso seja mais
vantajosa do que a regra 85/95, considerando o tempo total de 39 (trinta e nove) anos 02
(dois) meses e 12 (doze) dias. Fixo a DIB em 12/04/2019 e a DIP na data de hoje".

Em suas razões recursais (evento 20), a parte recorrente alega que (i)
os PPPs não apresentam a medida do ruído obtida, conforme exige a legislação, durante a
jornada de trabalho, não se fornecendo histograma ou memória de cálculo das medições
realizadas em toda a jornada de trabalho, efetuando, erroneamente, medição única de
nível de pressão sonora, não comprovando a exigência legal de permanência, (ii) no
tocante à metodologia de medição do ruído, a alteração quanto ao NEN (Nível de
Exposição Normalizado) foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde 2003 (período a
partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (iii) o
NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado aparelho, sendo
que até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (iv) a
ausência da técnica utilizada para a medição de ruído impede que seja conferido se a
medição do ruído é adequada para enquadramento da atividade como especial, (v)
no caso concreto, restou incontroverso que não foi informado o NEN, mas a lei
previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido
para uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o
limite máximo permitido, (vi) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição
de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária, (vii) há, na verdade,
impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a apresentação dos
elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85dB(A), e (viii) a
simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente
para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN.

Contrarrazões de evento 25.
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VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.
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Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:
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“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos

5003078-50.2020.4.02.5002 500001656553 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 498



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 982/1121

da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 02/12/1987 a 27/09/1995, 03/06/1996 a 08/12/1998, 03/05/1999 a 04/04/2008
e 24/09/2015 a 31/08/2017, sob os seguintes fundamentos:
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(...)

Pretende a parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos constantes nos PPPs.

Em relação aos períodos pretensamente especiais, os documentos apresentados (PPP)
demonstram o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento como
especial dos períodos de 02/12/1987 a 27/09/1995, 03/06/1996 a 08/12/1998, 03/05/1999
a 04/04/2008 (PPPs, doc. 08 do evento 01).

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à
exigida de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Ressalto que a fundamentação do INSS quanto ao descumprimento da NHO 01 da
FUNDACENTRO não tem respaldo jurídico, conforme fundamentado acima.

Em relação ao período de 24/09/2015 a 31/08/2017 (mecânico), os documentos
apresentados (PPPs) demonstram o preenchimento de todos os requisitos formais para o
reconhecimento do período como especial (doc. 08 do evento 01), tendo em vista que o
requerente manteve contato com hidrocarbonetos aromáticos (óleo e graxa), agente
químico nocivo previsto no código 1.0.19 do Decreto nº 3.048/1999, com o registro de que
não foi fornecido EPI eficaz. Assim, reconheço a especialidade dos intervalos.

(...)

Como se observa, pelas razões recursais do INSS, a controvérsia se
restringe aos períodos reconhecidos como especiais em razão de exposição ao agente
ruído. 

Para o período de 02/12/1987 a 27/09/1995, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora Usina Paineiras S/A demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (91,7 dB(A)), sendo que a apuração do
referido agente físico se deu por meio da utilização da técnica indicada na NHO-01 da
Fundacentro, conforme o laudo técnico apresentado. Para o período de 03/06/1996 a
08/12/1998, o autor apresentou o PPP expedido pelo empregadora Usina Paineiras
S/A demonstrando a sua exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal
(91,7 dB(A)), sendo que a apuração do referido agente físico se deu por meio
da utilização da técnica indicada na NHO-01 da Fundacentro, conforme o laudo técnico
apresentado.  Para o período de 03/05/1999 a 04/04/2008, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora Agropecuária Carvalho Britto S/A demonstrando que esteve
exposto a ruído em intensidade de 91,7 dB, sendo a forma de apuração do agente por
meio da utilização da técnica indicada na NHO-01 da Fundacentro, conforme o laudo
técnico apresentado.

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
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permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da metodologia prevista na NHO-1 da Fundacentro, o
que, segundo a jurisprudência da TNU e do STJ, é suficiente para comprovar que a
metodologia utilizada é compatível com a legislação, pois não se trata de medição
pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a exposição se dava de forma habitual e
permanente com base na descrição das atividades e no local de trabalho em que essas
atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001656553v10 e do código CRC ff869e2a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020873-72.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CAMARGO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, "para determinar ao INSS a averbar
como tempo de serviço especial os períodos de atividade da parte autora, de 8.4.1976 a
30.8.1976 (Indústria de Acumuladores Júpiter Ltda., 11.11.1976 a 21.2.1979 e 21.5.1979
a 10.4.1986 (Massa Falida Braspérola Industria e Comércio)".

Em suas razões recursais (evento 18), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO-01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO-01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

Sem contrarrazões.
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VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.
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Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

5020873-72.2020.4.02.5001 500001657171 .V10 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 499



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta… 990/1121

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
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da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 8/4/1976 a 30/8/1976, 11/11/1976 a 21/2/1979 e 21/5/1979 a 10/4/1986, sob os
seguintes fundamentos:
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(...)

Para comprovar a natureza especial de seu trabalho no período de 8.4.1976 a
30.8.1976 (Indústria de Acumulares, o autor juntou cópia da CTPS informando a função
exercida, como operador de máquinas (espécie de estabelecimento da empresa:
indústria).

A comprovação do exercício de labor em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física até 28 de abril de 1995, antes da data em que entrou em vigor a Lei
nº. 9.032/1995, dava-se de duas formas, quais sejam, pelo enquadramento em alguma das
categorias profissionais elencadas nos Decretos nº. 53.831/1964 e nº 83.080/1979, ou
ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos, químicos e
biológicos listados nos referidos decretos.

A atividade como “operador de máquinas”, no setor industrial, merece ser enquadrada
na categoria profissional (presunção), pelo código 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64 e código
2.5.3 do Decreto nº 83.080/79 (utilização de máquinas pesadas).

Sendo assim, entendo que o período de 8.4.1976 a 30.8.1976 deve ser considerado
especial.

Os períodos de 11.11.1976 a 21.2.1979 e 21.5.1979 a 10.4.1986, prestados à Massa
Falida Braspérola Indústria e Comércio, também merecem ser considerados tempo de
serviço especial em razão da exposição do autor ao agente ruído, comprovado mediante
PPP.

No caso do ruído considera-se tempo de serviço especial aquele durante o qual for
comprovada a exposição do segurado em nível equivalente de pressão sonora superior a:

- 80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

- 90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

- 85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99.

O PPP emitido pelo Administrador Judicial da Massa Falida Braspérola S.A indica que
nos períodos controversos, o autor exerceu a função de operador de máquinas de
tinturaria, no setor de tinturaria da empresa, exposto a ruído de no mínimo 78 dB(A) e
máximo de 87,5 dB(A).

Em suas observações consta que tais informações foram extraídas de LTCAT - Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho produzido pela empresa SO3 Assessoria
Ocupacional Ltda., datado de 3.5.2015, tendo como responsável técnico médico do
trabalho, o que supri a falta de informação sobre o responsável técnico pelos registros
ambientais no PPP.
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Ademais, deve-se ressaltar que se trata de empresa falida e no referido PPP consta que o
LTCAT original encontra-se com o administrador judicial da Massa Falida, cuja cópia
pode ser solicita por e-mail. Assim, o INSS, com o seu dever de fiscalização, em caso de
dúvida, poderia diretamente fazer essa solicitação para fins de averiguar sobre a
exposição do autor ao agente ruído.

O PPP, portanto, emitido pela Massa Falida Braspérola Indústria e Comércio S.A é apto
a demonstrar a especialidade da atividade da parte autora, pois fazendo uma média das
intensidades de ruído lá apontada, afere-se que extrapola o limite de tolerância previsto
na legislação.

Ainda, por se tratar de empresa de tecidos, é de comum sabedoria que o trabalho em
parque industrial de tecelagem é um dos mais afetados pelo ruído. A presunção, neste
caso, tem que ser favorável ao segurado, devendo ser acatado o PPP por similaridade e
as demais documentações técnicas.

Assim, pelo elemento ruído e em vista da função e atribuições informadas no PPP,
entendo que os períodos de 11.11.1976 a 21.2.1979 e 21.5.1979 a 10.4.1986 devem ser
considerados como trabalho especial, uma vez que para caracterizar atividade especial, o
ruído não precisa estar acima do limite de tolerância durante toda a jornada de trabalho. 

O item 6 do Anexo nº 1 da NR 15 dispõe:

“Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído
de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se
a soma das seguintes frações:

C1 + C2 + C3 ____________________ + Cn

T1 T2 T3                                             Tn

exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância.

Na equação acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de
ruído específico, e Tn indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo
o Quadro deste Anexo.”

Logo, se durante determinados momentos não houver barulho no ambiente de trabalho
acima do limite de tolerância, nem por isso a atividade deixa de ser prestada em
condições especiais, desde que o nível equivalente de pressão sonora se iguale ou supere
o limite de tolerância.

Na prática, não existem tarefas nas quais o trabalhador fique exposto a um único nível de
ruído durante toda a jornada, ocorrendo exposições por tempos variados a níveis de
ruído variados. 

O chamado nível equivalente (Leq) representa um ruído equivalente à exposição do
empregado numa jornada de oito horas. É como se o empregado estivesse exposto a este
nível ruído por toda a jornada. O nível equivalente de ruído funciona como um valor
médio representativo da exposição ocupacional, tendo em conta os diversos níveis
instantâneos de pressão sonora ocorridos ao longo do período de medição. É esse nível
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equivalente de ruído que, na forma da legislação previdenciária, deve ser superior a 80,
85 ou 90 dB(A) para efeito de caracterizar o tempo de atividade especial por exposição a
agente agressivo à saúde.

De outro lado, é desnecessária a contemporaneidade dos laudos técnicos para que sejam
consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei, quanto
porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho
pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços.

Nesse sentido, é o enunciado de nº 68 da TNU: “O laudo pericial não contemporâneo ao
período de trabalho é apto à comprovação da atividade especial do segurado”.

Importa ainda registrar que em relação à utilização do EPI – equipamento de proteção
individual –, o Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão
geral (ARE 66433,), definiu que, em regra, a utilização de equipamento
comprovadamente eficaz é suficiente para afastar a nocividade encontrada no ambiente
de trabalho, exceto quanto ao agente ruído.

No que tange ao labor exercido no período de 5.9.1986 a 12.7.1994 (Indústria de Bebidas
Antártica do Espírito Santo), o PPP (evento 1, ANEXO6) informa que o autor exerceu as
seguintes funções: ajudante em experiência, ajudante geral e auxiliar de laboratório,
todos no setor de “laboratório”; porém, apesar de indicar exposição a ruído, não
menciona o seu nível. Da mesma forma, o laudo técnico que o acompanha.

A análise do ruído é sempre quantitativa, de forma que só é considerado trabalho especial
quando restar comprovada a sua exposição superior a: (i) 80 dB(A) até 5.03.1997, de
acordo com o Decreto nº 53.831/64; (ii) 90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de
acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99; (iii) 85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de
acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o Decreto nº 3.048/99.

Sem provas do nível do ruído a que ficou exposto, o período de 5.9.1986 a 12.7.1994 deve
ser considerado comum.

(...)

Como se observa, a controvérsia se restringe aos períodos de 11/11/1976 a
21/2/1979 e 8/4/1976 a 10/4/1986.

Para os períodos em questão, o autor apresentou o PPP expedido pelo
empregadora (massa falida) demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (87,5 dB(A)) e, todavia, não apresenta a técnica
utilizada para a apuração do agente, limitando-se a afirmar que se utilizou da análise
quantitativa. Também não há indicação do profissional que realizou os registros
ambientais, o que se presume que não houve produção de laudo pericial/perícia.

 Não obstante, nota-se que o autor laborou como operador de máquina de
tingimento na empresa Braspérola Indústria e Comércio S/A, cuja atividade consistia em
"operar a máquina ramas para fazer o acabamento e o amaciamento dos tecidos".
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O Parecer MT-SSMT n. 085/1978, do Ministério do Trabalho (emitido no
processo n. 42/13.986.294),  estabeleceu que todos os trabalhos efetuados em
tecelagens dão direito à aposentadoria especial, devido ao alto grau de ruído inerente a
tais ambientes fabris. Registre-se que, no âmbito administrativo, o Conselho de Recursos
da Previdência Social adota, assim como a Justiça Federal, o referido parecer.

Eis o julgado do TRF desta 2º Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELAS PARTES. OMISSÃO CONCERNENTE AO DIREITO DO AUTOR DE NÃO
CONSERVAR A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO
APÓS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO MISERO E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. CARÁTER ESPECIAL DA ATIVIDADE DESEMPENHADA
EM INDÚSTRIA DE TECELAGEM, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER
VÍCIO PROCESSUAL A JUSTIFICAR O PREQUESTIONAMENTO POSTULADO PELO
INSS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPSOTOS PELO INSS. 1. A
hipótese versa sobre embargos de declaração em face do acórdão pelo qual foi dado
parcial provimento à apelação e à remessa necessária apenas para excluir a
contagem/conversão de tempo especial em relação ao vínculo empregatício da parte
autora com o COTONIFÍCIO GÁVEA. [...] 7. De qualquer forma, cumpre reconhecer a
natureza especial da atividade desempenhada pelo autor junto ao CONTONÍFIO GÁVEA,
no caso concreto, pois a apesar de o INSS sustentar a impossibilidade de comprovação
efetiva da exposição habitual e permanente do autor ao agente nocivo ruído, acima do
limite legalmente tolerável, a jurisprudência, tendo por base o Parecer nº 85/78 do
Ministério da Segurança Social e do Trabalho, tem reconhecido, mediante
enquadramento, por analogia aos itens nº 251 do Decreto nº 53.831/64 e nº 1.211 do
Decreto 83.080/79, o caráter especial de todas as atividades laborativas cumpridas em
indústrias de tecelagem, a justificar a conversão pretendida, mesmo sem a apresentação
do respectivo laudo técnico, até porque a natureza especial de tais atividades decorre da
ação conjunta dos agentes ruído e calor, cujo reflexo nocivo se soma e potencializa ao
longo dos anos. Precedentes. 8. Importa destacar que a Primeira Turma Especializada
não discrepa de tal orientação, tendo também decidido favoravelmente ao
reconhecimento e conversão do tempo especial prestado na mesma indústria de
tecelagem. 9. Destarte, em vista da peculiaridade da causa, do disposto no art. 383 do
Decreto 83.080/79, do princípio da segurança jurídica, da incidência do princípio in
dubio pro misero, da presunção de insalubridade conferida às atividades desenvolvidas
nas indústrias de tecelagem pelo parecer nº 85/78 do Ministério da Segurança Social e
do Trabalho (por enquadramento em analogia ao Decreto 83080/79) conforme
legislação da época da prestação dos serviços, impõe-se sanar a omissão verificada, de
modo a operar, excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado, confirmando,
integralmente, a sentença de procedência do pedido inicial, por seus jurídicos
fundamentos. [...] (grifei) (TRF2 - APELRE 200651015375717, Relator Desembargador
Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO - PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA - EDJF2R - Data: 13/08/2013.)

No mesmo sentido o julgado do TRF da 4ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE
NOCIVO RUÍDO. CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADORES EM
TECELAGENS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 6. O Parecer n. 85 de
1978, do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, confere o caráter de atividade
especial a todos os trabalhos efetuados em tecelagens. Precedentes desta Corte. (TRF4 -
REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL 5000698-35.2012.404.7215 - Relator p/ Acórdão
CELSO KIPPER - Sexta Turma, juntado aos autos em 10/10/2014).

Assim, deve ser mantida a sentença, porém por outros fundamentos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001657171v10 e do código CRC 80615c8f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002674-96.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ADILSON TORRES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "averbar nos assentos do
autor JOSÉ ADILSON TORRES DA SILVA, CPF: 952.068.507-30, o período especial
reconhecido nesta sentença e a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição
com o tempo total de 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias".

Em suas razões recursais (evento 22), o INSS alega, em síntese, que (i) não
é possível enquadrar com base na exposição ao ruído o período a partir de 19/11/2003,
pois não foi utilizada a metodologia prevista na NR-15 ou na NHO-01 da Fundacentro;
(ii) também não é cabível o enquadramento do período a partir de 19/11/2003 com base
na exposição ao calor, em decorrência do uso de EPI eficaz, nem com base na exposição
à poeira, uma vez que o PPP não indica o tipo de agente nocivo causador da poeira a que
o autor esteve exposto; (iii) a partir de 18/11/2003, não bastava que o trabalhador
desempenhasse suas tarefas em ambiente com pressão sonora superior a 85 dB(A),
passando a ser necessária a comprovação da exposição aos chamados Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) ou seja, em conformidade com o que preconiza a
metodologia de medição da NHO-01 da Fundacentro; (iv) uma das mais profundas
alterações introduzidas pela NHO-01 foi o abandono dos decibelímetros, aparelhos
desenvolvidos para medir o ruído existente em determinado ambiente, seja ele aberto ou
fechado, em um dado momento isolado;(v) em seu lugar, o item 6.2.1.1 da NHO-01 da
Fundacentro tornou obrigatório o emprego dos medidores integradores de uso pessoal,
também conhecidos como dosímetros de ruído; (vi) os dosímetros de ruído em nada se
parecem com os decibelímetros, pois se prestam à medição da dosagem de ruído que um
trabalhador recebe durante sua carga horária diária e, ao contrário do decibilímetro, o
dosímetro de ruído registra a pressão sonora que o trabalhador esteve exposto ao longo de
sua jornada de trabalho; (vii) por essa razão, os dosímetros devem ser portáteis e devem
ter a capacidade de registrar as variações da pressão sonora ao longo de um dado
intervalo de tempo – a jornada de trabalho; e (viii) o exame dos PPPs apresentados pelo
autor deixa evidente que eles não apresentam informações confiáveis, isso porque, além
de eles terem sido elaborados muito tempo após a ocorrência dos fatos a que faz menção,
os PPPs fazem alusão a uma técnica de medição que só veio a ser consagrada a partir de
2003.

Contrarrazões de evento 31.

5002674-96.2020.4.02.5002 500001657130 .V3 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 500



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1001/1121

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.
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Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:
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“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos

5002674-96.2020.4.02.5002 500001657130 .V3 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 500



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1005/1121

da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

5002674-96.2020.4.02.5002 500001657130 .V3 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 500



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1006/1121

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 30/09/1987 a 29/06/1990 e de 22/07/1998 a 28/03/2018 em razão de exposição ao
agente ruído. 
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Para o período de 30/09/1987 a 29/06/1990, o autor apresentou o PPP
expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (93 dB(A)) e a utilização da dosimetria como forma de
apuração do referido agente físico. Para o período de 22/07/1998 a 28/03/2018, o autor
apresentou o PPP expedido pelo empregadora demonstrando a sua exposição ao agente
ruído em intensidade acima do limite legal (96,6 dB(A)) e a utilização da dosimetria
como forma de apuração do referido agente físico. 

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se também que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001657130v3 e do código CRC 9c448ae7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008408-94.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OSMAR LORENZONI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "determinar ao INSS a averbar o tempo de serviço
rural da parte autora, na condição de segurado especial, de 28.5.1973 a 27.5.1975,
14.7.1981 a 30.4.1982 e 1.8.1982 a 31.10.1991, com consequente implantação de
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da DER em 6.8.2020".

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, (i) que o tempo de
serviço em meio rural, sem qualquer recolhimento aos cofres da previdência, não
pode ser averbado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; (ii) que os
documentos acostados pela parte autora não comprovam sua lida campesina; (iii) que
antes do advento da Lei 8.213/91, o filho do rurícola que trabalhava em regime de
economia familiar, sem contribuir para a previdência, não era segurado e não tinha direito
a contar tempo de serviço para aposentadoria; e (iv) que a Lei 8.213, no seu art. 11, inciso
VII, reconheceu esse direito somente aos filhos maiores de 14 anos.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 33). 

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que, a despeito do advento da Emenda
Constitucional nº 103/2019, é assegurado, na forma de seu artigo 3º, o direito adquirido
àqueles que tenham cumprido os requisitos para obtenção de benefícios até a data de sua
vigência, em 13/11/2019, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e II do Art. 36).

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente às alterações
legislativas trazidas pela EC 103/2019, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:
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I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
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Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)
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Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.
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Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
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laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
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idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
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DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:
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O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
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previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Pois bem.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão inicial, sob a seguinte fundamentação:

[...]

Na ação em tela, a parte autora objetiva a condenação do INSS a averbar tempo de
serviço rural, com consequente concessão de benefício previdenciário de Aposentadoria
por Tempo de Contribuição, a contar do requerimento administrativo feito em 6.8.2020.

Para tanto, requer que sejam averbados como tempo de serviço rural (segurado especial),
os períodos de 28.5.1973 a 27.5.1975, 14.7.1981 a 30.4.1982 e 1.8.1982 a 31.10.1991.

Decido.

De acordo com cópia de processo administrativo, até a DER (data de entrada no
requerimento administrativo), o INSS apurou 24 anos, 1 mês e 3 dias de tempo de
contribuição. No cálculo foi considerado o tempo de serviço rural (segurado
especial) de 28.5.1975 a 31.5.1979, bem como os períodos anotados na CTPS,
de 1.6.1979 a 13.7.1981, 1.5.1982 a 29.7.1982, 1.10.1993 a 1.12.1994, 1.11.1995 a
27.12.1996, 2.8.2004 a 16.6.2008 e 2.2.2009 até a DER. .

A Aposentadoria por Tempo de Contribuição é devida ao segurado que, cumprida a
carência (art. 25 da Lei 8.213/91), contar 35 ou 30 anos de contribuição, no caso de
homem e mulher, respectivamente.

A carência foi cumprida pela parte autora, vez que foi computado administrativamente
mais de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Sabe-se que para a comprovação da atividade rural, a legislação previdenciária exige a
presença de início razoável de prova material, complementada por prova oral, não
podendo esta última servir como prova exclusiva (§ 3º do art. 53 da Lei 8.213/91 e
Súmula 149 do STJ). 

Sobre o tema, cabe destacar que o rol de documentos descritos no art. 106 da Lei nº
8.213/91 é meramente exemplificativo, admitindo-se, inclusive, documentos em nome de
terceiros, integrantes do grupo familiar, como os pais e cônjuge.

Não se exige, por sua vez, prova documental plena da atividade rural em relação a todos
os anos integrantes do período alegado, mas início de prova material (como notas fiscais,
comprovantes de pagamento do ITR, de propriedade de imóvel rural, certidões de
casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar, etc.) que,
juntamente com a prova oral, possibilite um juízo de valor seguro acerca dos fatos que se
pretende comprovar. 
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Ressalta-se, no ponto, a Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização, que diz
que: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício."

Quanto ao período em que a parte autora alega ter trabalhado em regime de economia
familiar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a atividade
rural prestada a partir dos 12 anos de idade pode ser considerada para a contagem de
tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min. José
Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003). 

Do mesmo modo orienta a Súmula de nº 5 da TNU: “A prestação de serviço rural por
menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”

No caso, para comprovar o tempo de serviço rural, a parte autora juntou aos autos os
seguintes documentos, servíveis como início de prova material: CTPS assinada como
trabalhador rural no período de 01/06/1979 a 13/07/1981; certificado de reservista
manuscrito em 1980 com a profissão de lavrador; autodeclaração preenchida; Certidão
de casamento dos pais de 1953 com anotação da profissão do pai lavrador; Certidão de
casamento de 1989 com anotação da profissão lavrador; Certidões de nascimento de
1990 e 1997 dos filhos com anotação de sua profissão lavrador; Auto declaração;
Escritura de 1982 de um imóvel rural afirmando que desde 1965 Sr. Zelindo Lorenzoni
(pai) e o Sr. Florindo Carmelino Lorenzoni (tio) eram donos legítimos do imóvel rural em
condomínio com a denominação “Tapera”, inscrita no INCRA com o nº 506.028.001.023,
com anotação de suas profissões lavrador; INCRA e ITR de 1986, 1988, 1990, 1991 e
1995, com anotação trabalhador rural.

No CNIS do autor há registro de atividades (segurado empregado) nos períodos de
1.6.1979 a 13.7.1981 (trabalhador rural), 1.5.1982 a 29.7.1982, 1.10.1993 a 1.12.1994,
1.11.1995 a 27.12.1996, 2.8.2004 a 16.6.2008 e 2.2.2009 até a DER. 

Analisando tais documentos, o seu histórico de vida e a autodeclaração preenchida de
acordo com a lei, torna-se verossímil a alegação do trabalho infantil a partir dos 12 anos
de idade (nascido em 28.5.1961) até 31/10/1991 (período requerido na inicial), pois, a
escritura de propriedade rural em nome do pai do autor, a sua CTPS assinada e as
certidões em nome do mesmo, complementam os termos da autodeclaração.

Concluindo, o autor tem o direito de acrescer ao seu tempo de contribuição os períodos
de trabalho rural requeridos (28.5.1973 a 27.5.1975, 14.7.1981 a 30.4.1982 e 1.8.1982 a
31.10.1991 - 12 anos e 20 dias), o que, cotejado com o período urbano e rural já
computados administrativamente (24 anos, 1 mês e 3 dias), representa um tempo de
contribuição até a DER (6.8.2020), de 36 anos, 1 mês e 23 dias, tempo suficiente para a
concessão de aposentadoria pelas regras anteriores à edição da EC 103/2019. 

Portanto, considerando todos os períodos de atividades computados em sede
administrativa, inclusive o período de 1.10.1993 a 1.12.1994, prestado ao 'Comércio e
Indústria Pagotto' e corrigido o tempo rural da tabela feita na decisão retro, para que
seja computado os períodos de 28.5.1973 a 27.5.1975, 14.7.1981 a 30.4.1982 e 1.8.1982
a 31.10.1991, por certo, a parte autora cumpre com todos os requisitos legais (carência e
tempo de contribuição) e por via de consequência, tem direito ao benefício postulado, sem
necessidade de indenização ao INSS relativo ao período rural posterior à 31.10.1991. 
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Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para determinar ao INSS a averbar o tempo de serviço rural da parte autora, na condição
de segurado especial, de 28.5.1973 a 27.5.1975, 14.7.1981 a 30.4.1982 e 1.8.1982 a
31.10.1991, com consequente implantação de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a contar da DER em 6.8.2020. 

[...]

Como se observa, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos
os elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou
elemento de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650790v3 e do código CRC d426f810. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005899-27.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE EDERVAL PARIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para condenar o INSS a " (i)  averbar nos assentos do
autor, os períodos de trabalho rural prestado como segurado especial, entre 25/03/1981 e
19/09/1995, totalizando14 anos, 5 meses e 25 dias. O período posterior a 31/10/1991
exige  o recolhimento das contribuições devidas, o que se dará por meio
de compensação com os valores atrasados dos benefícios, a ser calculada na fase de
cumprimento/execução da sentença (ou utilização do art. 115 da lei 8213/91 na hipótese
de se verificar saldo credor de contribuições a favor do INSS); (ii) implantar o benefício
da aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, com DIB em
01/04/2021 e DIP na data desta sentença; e (iii) pagar os valores atrasados, referentes às
diferenças encontradas, após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal
(do saldo de atrasados serão descontadas as contribuições devidas referentes aos
períodos de 31/10/1991 a 19/09/1995 (eventual saldo credor de contribuições devidas ao
INSS será descontado conforme art. 115 da lei 8213/91)".

Em suas razões recursais (Evento 42), alega, em síntese, (i) que a Autarquia
Previdenciária indeferiu o pedido diante da constatação de que não foram preenchidos os
requisitos legais necessários ao deferimento do benefício; (ii) que o ato de indeferimento
do pedido formulado pela parte autora está embasado na legislação previdenciária,
considerando que não houve a efetiva comprovação do tempo de serviço prestado, nos
termos do que prevê a legislação aplicável à hipótese; (iii) que resta comprovado que não
há no caso dos autos qualquer elemento que permita inferir que a autora desempenhava
atividades rurícolas na condição de segurada especial, o que torna necessária a reforma da
sentença ora atacada, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro; e (iv)
que a análise do caso concreto revela que não se encontram presentes os pressupostos
legais autorizadores de prévia fixação das astreintes.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 47). 

VOTO
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A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.
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Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
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está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
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imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
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benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.
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Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade
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A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)
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A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce

5005899-27.2020.4.02.5002 500001650204 .V5 JES10873© JES10873

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 502



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1031/1121

atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
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acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Pois bem.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão inicial sob a seguinte fundamentação:

[...]
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I - RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com
pedido de tutela de urgência, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, com o reconhecimento, averbação e cômputo do tempo trabalhado
como segurado especial rural e a condenação do réu no pagamento das parcelas
vencidas, desde o requerimento administrativo, com os devidos acréscimos legais.

Relatado o necessário. Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

O requerimento administrativo impugnado nestes autos se deu antes de 13/11/2019, data
da publicação da Emenda Constitucional 103/2019. Desse modo, passa-se à análise do
direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com base nos regramentos vigentes à
época.

Pela planilha de contagem do tempo contributivo que respaldou o indeferimento
administrativo (Evento 11 – OUT4, fl. 87), verifica-se que foram reconhecidos, até a DER,
19 anos 07 meses 02 dias de tempo de contribuição (DER: 02/10/2019 - Evento 11,
OUT4, fls.1)

A controvérsia discutida na presente demanda diz respeito apenas ao alegado tempo de
exercício de atividade rural em regime de economia familiar, que segundo a parte autora
não foi devidamente considerado. Frisa-se que a parte autora não impugna os períodos
de contribuição reconhecidos pelo INSS.

Passa-se à análise da controvérsia acima apontada com base nas provas produzidas
nestes autos.

Do alegado período rural.

Para a comprovação da atividade rural, o início de prova material é imprescindível. Nos
termos da súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, “a prova exclusivamente
testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de
benefício previdenciário”.

Além disso, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, fixou
entendimento no sentido de que, “para fins de comprovação do tempo de labor rural, o
início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”, (súmula
34), apesar de não se exigir que corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício (súmula 14). Desse modo, declarações de Associações ou terceiros, relativas a
períodos pretéritos não servem como início de prova material. O mesmo é possível dizer
em relação a declarações de Sindicatos não homologadas pelo INSS (art. 106, inciso III,
da LBP).

Fixadas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.

Da narrativa autoral:
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Alega a parte autora que “No requerimento administrativo foram apresentados
documentos do labor rurícola, como Segurado Especial. O trabalho rural foi
desenvolvido desde criança, em regime de economia familiar com os pais, como parceiros
agrícolas e proprietários rural, na zona rural de Castelo/ES. Após o casamento, em 1992,
permaneceu trabalhando na mesma região, como colono do pai, até meados de 1995”

Como início de prova material, a parte autora juntou, dentre outros documentos:

-Certidão de nascimento de filho, nascido em 20/04/1995, na qual consta o autor como
lavrador (Evento 11, OUT4, fls.16);

-Histórico escolar, no qual consta que o autor estudou em zona rural de 1976 a 1980
(Evento 11, OUT4, fls.17);

-Certidão de casamento contraído em 19/09/1992, onde consta qualificado o autor como
lavrador (Evento 11, OUT4, fls.37);

-Carteira dos Sindicatos dos trabalhadores rurais de Castelo/ES, onde consta qualificado
o genitor do autor como lavrador, tendo como data de filiação 30/09/1985 (Evento 11,
OUT4, fls.38);

-Ficha de filiação sindical onde consta qualificado o genitor do autor como lavrador,
tendo como data de filiação em 30/09/1985. Para além, tem como beneficiário o autor
(Evento 11, OUT4, fls.39);

-Certidão de óbito do genitor do autor, falecido em 27/10/2016, onde consta que residiu
em zona rural, Jaboticabeira, Castelo/ES (Evento 11, OUT4, fls.43);

-Contrato de parceria agrícola, com firma reconhecida ilegível, onde consta qualificado o
autor como lavrador, tendo como prazo de 03 (três) anos 19/09/1992 a 19/09/1995
(Evento 11, OUT4, fls.44/45);

-Certidão de titulo de doação, datado de 09/06/1969, onde consta o genitor do autor
qualificado como agricultor (Evento 11, OUT4, fls.46/47);

-Escritura pública de compra e venda, datado de 28/11/1983 onde consta o genitor do 
autor qualificado como proprietário de terreno agrícola (Evento 11, OUT4, fls.51/23);

-Certidão em que consta o genitor do autor qualificado como lavrador, datada em
11/03/2020 (Evento 11, OUT4, fls.65);

A TNU já decidiu que prova material não precisa contemplar todo o período de carência,
podendo ser estendida prospectiva ou retrospectivamente pela prova testemunhal robusta,
convincente e harmônica.

Nos autos há documentos contemporâneos (como Histórico escolar, no qual consta que o
autor estudou em zona rural de 1976 a 1980, no Evento 11, OUT4, fls.17, e Certidão de
casamento contraído em 19/09/1992, na qual consta qualificado o autor como lavrador,
no Evento 11, OUT4, fls.37); além de outros documentos que corroboram a alegação
parte autoral.
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Ainda, buscando corroborar a prova material apresentada, foi realizada audiência para
colheita de prova oral, na qual foram tomados os depoimentos da parte autora e de duas
testemunhas, conforme arquivo audiovisual acostado aos autos.

Assim, o período de trabalho rural prestado pela parte autora deve ser averbado e
computado para fins de análise do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição,
considerada a existência de prova material em relação a esse intervalo, corroborada pela
prova oral colhida em audiência perante este Juízo.

Reconheço, contudo, apenas o trabalho exercido após o autor completar 12 anos de
idade. A legislação infraconstitucional impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a
inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do
adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa
imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço
de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente
um prejuízo adicional à perda de sua infância, consoante jurisprudência do STJ no
sentido de "apesar da proibição do trabalho infantil, o tempo de labor rural prestado por
menor de 12 anos deve ser computado para fins previdenciários” . 

O reconhecimento antes de 12 anos de idade é, contudo, excepcional e apenas se ficar
configurada situação de abuso ou exploração de trabalho infantil, o que não foi o caso.

O autor nasceu em 25/03/1969 (Evento 11, OUT4, fls.1), logo completou 12 anos em
25/03/1981.

Assim, reconheço como período de trabalho rural prestado pelo autor a ser averbado e
computado para fins de análise do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, o
período entre 25/03/1981 (autor com 12 anos) e 19/09/1995 (data solicitada no
procedimento administrativo – Evento1 – PROCADM11), totalizando 14 anos, 5 meses e
25 dias.

Da contribuição referente à atividade rural posterior à lei 8213/91

Não se exige contribuição referente à atividade rural anterior à lei 8213/91 para fins de
comprovação do tempo de serviço, exceto para fins de carência. Porém, para contagem
de tempo rural posterior à lei 8213/91 a ser utilizada em aposentadoria por tempo de
contribuição, há de se exigir o recolhimento das contribuições devidas.

Há possibilidade de recolhimento de contribuições atrasadas, desde que comprovada a
atividade (como o foi nos presentes autos), conforme previsão do art. 124 do
Dec. 3048/99 e nos termos da jurisprudência abaixo colacionada, cujos destaques adoto
como razão de decidir:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL.
PROVA TESTEMUNHAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGATORIEDADE. TEMPO RURAL POSTERIOR À LEI 8213/91 PARA FINS
DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DOS ARTS. 55, § 2º, 39 E 143 DA LEI 8213/91. INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º,
C/C ART. 21 DA LEI 8212/91 E ART. 124 DO DECRETO 3048/99.
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APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO EC Nº 20/98.
REQUISITO ETÁRIO E PEDÁGIO CUMPRIDOS. JUROS E CORREÇÃO.
MANUAL JF.

1. Para comprovação do tempo de serviço rural em regime de economia familiar,
admite-se a prova testemunhal desde que corroborada por início de prova material
razoável, o que ocorreu no caso dos autos.

2. Os documentos apresentados referentes aos imóveis rurais são suficientes como
início de prova material e foram corroborados pela prova testemunhal.
Reconhecimento da atividade rural nos períodos pleiteados.

3. Não se exige contribuição referente à atividade rural anterior à lei 8213/91 para
fins de comprovação do tempo de serviço, exceto para fins de carência. Porém,
para contagem de tempo rural posterior à lei 8213/91 a ser utilizada em
aposentadoria por tempo de contribuição, há de se exigir o recolhimento das
contribuições devidas.

4. Inaplicável o art. 55, § 2º, da lei 8213/91, para período posterior à lei 8213/91.
Inaplicáveis os arts. 39 e 143 da lei 8213/91, pois referentes apenas aos benefícios
específicos dos segurados especiais no valor de um salário mínimo.

5. Aplicação da hipótese do art. 25, § 1º, da lei 8212/91. Necessidade de
contribuição nos termos do art. 21 da lei 8212/91 para que o tempo de serviço
rural posterior à lei 8213/91 possa ser utilizado na concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição.

 6. Possibilidade de recolhimento de contribuições atrasadas desde que
comprovada a atividade, prevista no art. 124 do Dec. 3048/99.

7. Adoção de solução intermediária, visando ao aproveitamento dos atos do
processo e aplicando ao caso concreto juízo de razoabilidade e proporcionalidade,
de pagamento retroativo das contribuições (art. 124 do Dec. 3048/99) por meio de
compensação com os valores atrasados dos benefícios, a ser calculada na fase de
cumprimento/execução da sentença. Utilização do art. 115 da lei 8213/91 na
hipótese de se verificar saldo credor de contribuições a favor do INSS.

(...)
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10. Do saldo de atrasados serão descontadas as contribuições devidas referentes
ao período entre 01/07/1999 e 30/10/2004, na forma do regulamento, e eventual
saldo credor de contribuições devidas ao INSS será descontado conforme art. 115
da lei 8213/91. 11. Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF-1 - AC: 00615580720104019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCIO JOSE
DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 04/12/2015, 1ª CÂMARA
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação:
14/03/2016) (destaques deste juízo)

Da conclusão.

Assim, o período de trabalho rural como segurado especial prestado pela parte autora, no
período entre 25/03/1981 e 19/09/1995, totalizando 14 anos, 5 meses e 25 dias deverá ser
computados para fins de análise de concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição. Porém, o período de atividade rural posterior à 31/10/1991, só poderá ser
contado para fins de carência para a obtenção de aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, mediante o respectivo aporte contributivo (art. 39, inciso II, da Lei
nº 8.213/91 e do art. 25, § 1º, da Lei de Custeio da Previdência Social).

Além do período em que exerceu atividade rural em regime de economia familiar,
comprova a parte autora que verteu contribuições para a Previdência Social por 19 anos
07 meses 02 dias até a DER, em  02/10/2019 (Evento 11, OUT4, fls.1).

Assim, após a contagem do período de labor rural em regime de economia familiar
reconhecidos nesta sentença, vê-se que, à época do requerimento administrativo, o autor
contava com 34 anos, 0 meses e 27 dias.

Assim, em 02/10/2019 (DER), a parte autora não tinha direito à aposentadoria integral
por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC
20/98), porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos e nem a
carência de 180 contribuições. Ainda, não havia interesse na aposentadoria proporcional
por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98) porque o pedágio da EC
20/98, art. 9°, § 1°, inc. I, é superior a 5 anos.

Verifico, contudo que o autor permaneceu empregado e consta no CNIS recolhimentos
mensais e ininterruptos até 01/2022.

Diante deste quadro, possível reafirmar a DER para 01/04/2021, quando a parte autora
passou a ter direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC
103/19 porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da
EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de
180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 5 meses e 10
dias). 

O cálculo do benefício deve ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da mesma
Emenda Constitucional ("média aritmética simples dos salários de contribuição e das
remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário,
calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991"). completou o autor o tempo de contrinuição necessário.  
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III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o INSS a:

(i)  averbar nos assentos do autor, os períodos de trabalho rural prestado como segurado
especial, entre 25/03/1981 e 19/09/1995, totalizando14 anos, 5 meses e 25 dias. O período
posterior a 31/10/1991 exige  o recolhimento das contribuições devidas, o que se dará por
meio de compensação com os valores atrasados dos benefícios, a ser calculada na fase de
cumprimento/execução da sentença (ou utilização do art. 115 da lei 8213/91 na hipótese
de se verificar saldo credor de contribuições a favor do INSS);

(ii) implantar o benefício da aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da
EC 103/19, com DIB em 01/04/2021 e DIP na data desta sentença; e

(iii) pagar os valores atrasados, referentes às diferenças encontradas, após o trânsito em
julgado, observada a prescrição quinquenal (do saldo de atrasados serão descontadas as
contribuições devidas referentes aos períodos de 31/10/1991 a 19/09/1995 (eventual saldo
credor de contribuições devidas ao INSS será descontado conforme art. 115 da lei
8213/91)

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de
1988, impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 100 reais por dia de atraso.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual, quanto ao mérito, deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte
da Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada
pela parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
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No caso concreto, verifica-se razoável o valor da multa diária cominada
pela sentença (R$ 100,00), de modo que não merece retoques.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001650204v5 e do código CRC 3029e410. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023074-03.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE MARCIO DOS REIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, nos
seguinte termos:  "JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo com
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar o INSS a: a) reconhecer o tempo especial laborado nos períodos de 03/07/1995
a 05/03/1997, 19/11/2003 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2011 e 01/07/2011 a
12/11/2019 (Chocolates Garoto S/A) e convertê-los para tempo comum; b) conceder
aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora (NB 42/196.639.426-5), nos
termos da legislação vigente antes da entrada em vigor da EC 103/2019, desde a data de
entrada do requerimento administrativo (DER: 19/01/2021); e c) pagar as verbas não
adimplidas desde então".

Em suas razões recursais (evento 27), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) no caso em apreço, não há elementos que permitam considerar períodos que não
constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS - ou que não foram
computados na via administrativa; (ii) os dados do CNIS são utilizados pelo INSS por
expressa disposição legal, nos termos do art. 29-A, caput, da Lei nº 8.213/1991; (iii)
alegações desprovidas de um suporte probatório robusto não são hábeis a demonstrar que
devem ser considerados períodos de contribuição que não constam do banco de dados da
autarquia ou que não foram considerados na via administrativa; (iv) para os períodos com
exposição superior ao limite fixado na legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi
observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO);
(v) o STF, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, em regra, se o equipamento de proteção individual (EPI) for
realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional para a
concessão de aposentadoria especial; e (iv) não devem ser considerados especiais os
períodos referidos pela parte autora, devendo ser observada a exposição de modo habitual
e permanente aos alegados agentes nocivos. 

Contrarrazões de evento 28.
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VOTO

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

5023074-03.2021.4.02.5001 500001680481 .V3 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 503



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1042/1121

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo
ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído
ao longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória
escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da
Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos
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da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a
necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do PPP,
que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I
a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o PPP, a ser elaborado pela empresa “...de
forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que
laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art. 178 da IN nº
20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/1/2004), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo
art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para
períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do
segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for
apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados
até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste
artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP. Na verdade, nos termos
do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário estabelecido
pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC
201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.
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Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 03/07/1995 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2011 e
01/07/2011 a 12/11/2019, sob os seguintes fundamentos:
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(...)

No caso dos autos, a questão controvertida nos autos cinge-se, ao reconhecimento do
tempo especial nos períodos de 03/07/1995 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 31/12/2004,
01/01/2005 a 31/03/2011 e 01/07/2011 a 12/11/2019, prestados à empresa Chocolates
Garoto S/A.

Para comprovar a condição especial de trabalho nesses períodos, o autor apresentou
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pela empresa Chocolates Garoto
S/A, acompanhado dos laudos técnicos periciais que o embasou (Evento 1, PPP8 e 9). Os
documentos atestam a exposição ao agente ruído nos seguintes níveis:

Portanto, em todos os períodos apontados pela parte autora, o nível médio de pressão
sonora informado extrapolava o limite de tolerância vigente.

Juntamente com o PPP, foram apresentados os laudos técnicos periciais que o
embasaram. Os Laudos Técnicos demonstram aferição do NEN (nível de exposição
normalizado) com base na metodologia estabelecida na NHO-01 da Fundacentro. A
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metodologia é adequada para o período em que foram produzidos os laudos. O réu não
apresentou nenhuma impugnação objetiva em relação aos laudos.

Ficou provada a especialidade das atividades desempenhadas nos períodos
de 03/07/1995 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2011 e
01/07/2011 a 12/11/2019, por exposição a ruído.

(...)

Com efeito, para os períodos em questão, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando a sua exposição ao agente ruído em
intensidade acima do limite legal (03/07/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 31/12/2004:
87,63 dB(A); 1/1/2005 A 31/3/2011: 87,11 dB(A); e 1/7/2011 a 12/11/2019: 88, 1, 91,4,
92, 8, 91,0, 85,8, 89,44, 89,3, 88,6 89,2, 90,54, 90,79 dB(A)), bem como utilização da
dosimetria como forma de apuração do referido agente físico.  

Registre-se que o documento possui  todos os requisitos legais, inclusive o
nome dos profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico/perícia no local de trabalho. Registre-se também que a forma
de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das
atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos períodos em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

No mais, quanto à alegação da autarquia no sentido de que foram
computados contratos de trabalho não registrados no CNIS, nota-se que a sentença
utilizou-se do cálculo apurado pela autarquia, apenas incidindo os respectivos acréscimos
com o reconhecimento de tempo especial. Assim, não carece o INSS de interesse de agir,
mesmo porque se trata de alegação genérica e padronizada.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001680481v3 e do código CRC 0d4e9bbe. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007925-64.2021.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL RIBEIRO AVILA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, para "a) reconhecer tempo de serviço especial nos
períodos de 1º/12/1989 a 27/8/1990 e de 12/3/2001 a 14/8/2015, convertendo-o em
comum; b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/195.075.953-6 com efeitos retroativos a 16/7/2020, data do requerimento
administrativo".

Em suas razões recursais (evento XX), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i)  a atividade de motorista de ambulância não requer contato permanente com
agentes biológicos como considerado pela sentença, Isso porque o contato com o paciente
é mínimo; (ii) não basta o segurado exercer determinada profissão considerada como
insalubre; faz-se necessário a exposição permanente, não ocasional nem intermitente aos
agentes nocivos especificados no Anexo IV do Decreto 3.048/1999, o que não foi
comprovado nos presentes autos; (iii) a bem da verdade, o risco genérico inerente à
atividade laboral deixou de ser suficiente para caracterizar a insalubridade, penosidade ou
periculosidade, assim, não basta a parte autora pertencer à área da saúde ou,
simplesmente, trabalhar dentro das dependências de um hospital ou em ambiente
correlato para que a sua atividade venha a ser reconhecida como insalubre face à
exposição a agentes biológicos; (iv) com o advento do Decreto nº 2.172/1997, para a
comprovação da efetiva exposição à agente nocivo à saúde ou perigoso, passou-se a
exigir, além da apresentação dos formulários descritivos da atividade do segurado, o
laudo técnico pericial comprobatório da atividade especial, de acordo com o rol constante
no próprio Decreto nº 2.172/1997; (v) no caso em tela o recorrido exerceu a função de
motorista de ambulância; (vi) a presunção de exposição a agentes biológicos é totalmente
infundada, haja vista que o simples fato de o recorrido ter sido motorista de
ambulância não significa que fazia atendimentos aos pacientes transportados e que tinha
contato direto com eles de forma habitual e permanente; e (vii) por essas descrições
constantes do formulário e do laudo, temos que a atividade do recorrido não abrangia
durante toda a sua jornada de trabalho o contato com agentes agressivos, como exigido
pelo Decreto 2.172/1997.

Contrarrazões de evento 18.
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VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo
de serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado
especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e
do Decreto n. 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à
saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes
químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
Anexo I do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto
n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado
através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou
penosidade. Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º
ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria
com contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento
em categoria profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física só pode ser computado como especial se for não ocasional e não
intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado),
até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio
ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de
prever a periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art.
58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço
especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário
emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais

5007925-64.2021.4.02.5001 500001679581 .V11 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 504



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1052/1121

obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do
Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Em resumo, tem-se a  seguinte evolução legislativa quanto ao tema:

(a) no período de trabalho até 28/4/1995, quando vigente a Lei n.
3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a
Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), revela-se
possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação
do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou
na legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos
por meio de formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS8030 ou
DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo técnico, exceto para
ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível de decibéis ou da
temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário
PPP emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

(b) a partir de 29/4/1995, foi definitivamente extinto o enquadramento por
categoria profissional, passando a ser necessária a demonstração efetiva da exposição
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, sendo que, no interregno compreendido entre a data suprarreferida
e 5/3/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/1995 no art. 57
da Lei de Benefícios, ainda continuava sendo admitida a comprovação da sujeição do
segurado a agentes nocivos por meio de formulário-padrão preenchido pela empresa
(SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030), sem a exigência de embasamento em laudo
técnico, exceto para ruído, frio ou calor, em que sempre necessária a aferição do nível
de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada
em formulário PPP emitido pela empresa;

(c) a partir de 6/3/1997, data da entrada em vigor do Decreto n.º
2.172/1997, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 588 da Lei de
Benefícios pela Medida Provisória n. 1.5233/1996 (convertida na Lei n. 9.528/1997),
passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a
comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da
apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais
de trabalho;

(d) a partir de 1º/1/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade
for postulada (art. 148, da Instrução Normativa n.º 99, do INSS, publicada no DOU de
10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou
DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos
profissionais responsáveis pelos registros ambientais, exime a parte da apresentação do
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laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também
tem sido aceito, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do
respectivo laudo, desde que haja a indicação do profissional responsável pelos registros
ambientais, inclusive nos casos em que a perícia técnica é indispensável ao
reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nas hipóteses de sujeição a
ruído ou naquelas em que já exigível a apresentação de laudo técnico das condições
ambientais).

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A
partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo
IV do Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de
forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A
exceção reside para os agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os
do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser
exaustivo, as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos
agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em
29/11/1999 o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu
interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas
qualificados, devendo, nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto n. 3.265/1999, os agentes
químicos, de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da
Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição
dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos ns. 11 e 12, é quantificada,
já o Anexo n. 13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra
excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser
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cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que
comprovado o exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

Ou seja, não há limitação temporal à conversão do tempo especial em
comum, e o fator que se observa para isso, sempre, é o de 1,4, no caso de segurado
homem, e 1,2, no caso de segurada mulher.

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013;TNU,
PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012).

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos
autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n.
8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos
relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do art. 299 do
Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando
presente algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou
mesmo falsificação do documento, há expressa cominação ao infrator estampada no
próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização
de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em
tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região (APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada).

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja,
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quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também
juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos,
exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre
os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não
obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de
início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n. 0004439-
44.2010.4.03.6318, vinculado ao tema representativo n. 213,  em 09/04/2021, fixou a a
seguinte tese:
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"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada
pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do
formulário na causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência
de adequação ao risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii.) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv.) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI. II - Considerando que o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições
especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo
divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por
impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser
reconhecido como especial. "

O acórdão proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
Federal (PEDILEF) n. 0500940-26.2017.4.05.8312/PE  vinculado ao tema representativo
n. 208 da Turma Nacional de Uniformização, transitou em julgado em 26/07/2021 e nele
foi fixada a seguinte tese:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo
trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento
do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para
a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração
biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela
apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem
ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que
acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a
inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do
tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração."

O acórdão do RE 1.014.286, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
942, transitou em julgado em 04/08/2021 e nele foi fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo
comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente
inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas
na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores
obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência
conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República".

O STF, no julgamento do RE 791961 - Tema 709, em 12/03 /2021, fixou a
seguinte tese:
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“[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial
se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses
em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse
marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o
retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em
questão”. ”; b) "modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão
geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial
tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento"; c) 
"declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de
decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento." 

A TNU, em 23/9/2021, no julgamento do Tema 278 fixou a seguinte tese:

“I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer
condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse
tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em
comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX,
da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência
Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em
comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019.” (PEDILEF 5005679-
21.2018.4.04.7111/RS)

Em 27/8/2021, a TNU no julgamento do PEDILEF 0023252-
47.2017.4.01.3500/GO, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 287, fixou a
seguinte tese:

"É 1,75 para homem e 1,50 para mulher o fator de conversão em comum do tempo
especial laborado com exposição ao amianto, inclusive na superfície, para requerimentos
administrativos feitos a partir da edição do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), ainda que
seja anterior o período trabalhado com exposição ao agente nocivo."

Em 8/9/2021, no julgamento do PEDILEF 0535102-
37.2018.4.05.8013, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 268, fixou a
seguinte tese:

"A  ocupação de técnico agrícola não é equiparável à do trabalhador na agropecuária,
prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, para fins de enquadramento por mera
presunção de categoria profissional."

Segundo o Enunciado 69 destas Turmas Recursais/ES:

"Não cabe à Justiça Federal no rito da Lei 10.259, de 12.07.2001, oficiar as sociedades
empresárias empregadoras para a obtenção, retificação ou esclarecimentos de questões
relativas ao PPP, LTCAT, PPRA e PGR. É do segurado a responsabilidade de apresentar
documentação técnica idônea para fins de comprovar exposição ao agente nocivo"
(Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 12/04/2022)
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Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos  de  1º/12/1989 a
27/8/1990 e de 12/3/2001 a 14/8/2015. O INSS, todavia, impugna o período de
12/3/2001  14/8/2015, reconhecido na sentença como especial em razão do exercício da
atividade de motorista:

(...)

Em relação ao interstício de 12/3/2001 a 14/8/2015 o PPP atesta o exercício do cargo de
motorista, com as seguintes atribuições:

O PPP atesta exposição habitual e permanente a "agentes
biológicos". A atividade descrita se enquadra no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº
3.048/99, que classifica como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-
contagiosos”, citando como exemplo de atividade que implica tal exposição os “trabalhos
em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados”. O motorista de ambulância,
embora não permaneça permanentemente dentro do estabelecimento de saúde,
potencialmente mantém contato próximo com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas dentro da ambulância. Ademais, o PPP expressamente atesta que cabia ao
autor "Auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância".

Ficou provada atividade especial também no período de 12/3/2001 a 14/8/2015.

(...)

Com efeito, para demonstrar a especialidade em questão, o autor apresentou
o PPP expedido pelo município  de Afonso Cláudio/ES demonstrando que exerceu o
cargo de motorista (Secretaria de Saúde) e esteve exposto a agentes biológicos de forma
habitual e permanente, sendo que as atividades consistiam em "transportar pacientes,
pessoas e material biológico humano, auxiliar nos primeiros socorros a pacientes da
ambulância, bem como locomovê-los nas macas para o interior de hospitais, dirigir o
automóvel, ônibus, caminhão, camioneta, ambulância, dentro ou fora do perímetro
urbano ou suburbano (...), estando exposto de forma habitual e permanente  a riscos
biológicos (incluindo doenças infectocontagiosas)". O documento registra que não houve
uso de EPI eficaz.
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De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979,
caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato
permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-
laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo
do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários
humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais
infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades
afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes
biológicos como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do
Anexo IV desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas
infecciosos vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos
de saúde em contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso
literis, pela redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O
Decreto  4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a
expressão “micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria
3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes
biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas
realizadas em: (i) contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas,
bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes,
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de
doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias
e tanques); e (iv) contato com lixo urbano (coleta e industrialização).

O autor comprova que que exerceu atividade especial como motorista de
ambulância para remoção de pacientes/munícipes em estado de emergência para
hospitais.

Ressalta-se que o PPP não deixa dúvida de que o autor realizava a remoção
de pacientes transportados (ou seja, realizava o manuseio dos pacientes até a
entrada/saída da ambulância, não apenas conduzindo o veículo), ficando exposto
diretamente a qualquer tipo de doença contagiosa, de forma habitual e permanente. 

Cabe adicionar que o exercício da atividade em caráter habitual/permanente,
não eventual nem intermitente, gera presunção em prol do autor, ante a descrição das
atividades no PPP.
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Registre-se que esta TR, no julgamento do processo n.  5001481-
37.2020.4.02.5005, na sessão do dia 29/5/2020, firmou o entendimento acima exposto.

Destaca-se o julgado do TRF da 4ª Região:

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. AGENTES BIOLÓGICOS. HABITUALIDAE E
PERMANÊNCIA. PROVA. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. CONCESSÃO.
REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. FÓRMULA 85/95. NÃO INCIDÊNCIA DO
FATOR PREVIDENCIÁRIO. AMPARO MAIS VANTAJOSO. IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO. Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho
por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva
exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por
qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por
formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. Conforme
entendimento firmado pela 3ª Seção deste Tribunal Regional Federal, é cabível o
reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob exposição a
agentes biológicos. A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente para
caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do tempo de serviço
especial diante do risco de contágio sempre presente. Cabe o reconhecimento da
especialidade para o motorista de ambulância que comprovadamente possui contato
habitual e permanente com enfermos portadores de agentes nocivos biológicos. É
garantido ao segurado o direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, computando-se período após a DER e ao próprio ajuizamento da ação
(tema 995 do STJ), a contar da data da DER reafirmada, havendo ainda a opção de não
incidência do fator previdenciário, dado que o total resultante da soma de sua idade e de
seu tempo de contribuição atinge os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº
8.213/91, incluído pela Lei nº 13.183/2015. Demonstrado o preenchimento dos requisitos,
o segurado tem direito à concessão do benefício mais vantajoso entre a aposentadoria por
tempo de contribuição integral, com a aplicação do fator previdenciário, a contar da
DER, respeitada a prescrição quinquenal, e a aposentadoria por tempo de contribuição
integral, sem a aplicação do fator previdenciário, a contar da DER reafirmada.
Determinada a imediata implantação do benefício, valendo-se da tutela específica da
obrigação de fazer prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de  1973, bem
como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do Código de Processo Civil de 2015,
independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário.
(TRF4, AC 5002857-95.2014.4.04.7015, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 19/10/2020)

Não há dúvidas, portanto a respeito da exposição a pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas de forma habitual/permanente. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
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parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001679581v11 e do código CRC 84d19e93.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002348-33.2020.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSANGELA APARECIDA MAZIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: "reconheço como tempo de
trabalho especial os períodos de 01/04/09-02/09/13, 03/09/13-11/08/15 e 12/08/15-
06/06/18 e julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora, com DIB
em  03/03/19".

Em suas razões recursais (evento 23), alega, em síntese,  que (i) a decisão
recorrida determinou a reafirmação da DER para o momento que a autora implementar os
requisitos que, segundo cálculo realizado na fundamentação, seria em 03/03/2019, assim,
a implementação dos requisitos se deu entre a conclusão do processo administrativo (a
parte apenas requereu aposentadoria por tempo de contribuição uma única vez em
06/06/2018) e o ajuizamento da ação, ocorrido em 27/09/2020, em contrariedade ao
 entendimento fixados no julgamento pelo STJ do Tema Repetitivo n° 995;
(ii)  a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp n. 1.727.063/SP
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n° 995), fixou entendimento
sobre a possibilidade de reafirmação judicial da DER nas hipóteses em que o implemento
dos requisitos ocorra em momento posterior ao ajuizamento da ação, observado, dentre
outros critérios, o contraditório; (iii) desse modo, não se mostra possível a aplicação do
instituto da reafirmação judicial da DER nas hipóteses em que a implementação dos
requisitos se deu entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da ação;
(iv) o questionamento formulado no recurso era exatamente no sentido de garantir
pagamento das diferenças para o momento do implemento dos requisitos quando este
ocorresse antes do ajuizamento da ação, tendo o STJ assinalado, de forma cristalina, não
ser possível a reafirmação judicial da DER em tal hipótese; (v) qualquer entendimento
que não esteja em consonância com a tese fixada no recurso especial repetitivo, de
observância obrigatória, contraria a regra do art. 927, inciso III, do CPC; (vi) além disso,
enfatiza-se a necessidade de novo requerimento administrativo para possibilitar ao INSS
a apreciação do novo fato ocorrido (por exemplo, inclusão de tempo de contribuição, o
advento da idade, a vigência de nova lei) após a conclusão do requerimento
administrativo e anteriormente ao ajuizamento da ação judicial; (vii) em regra, quando
um beneficiário da Previdência Social intenta uma ação judicial contra o INSS sem
provocar previamente a autarquia previdenciária, inexiste lesão ou ameaça de lesão ao
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suposto direito subjetivo do proponente; (viii) incumbe ao autor da ação demonstrar
concretamente a existência do direito violado ou, ao menos, uma ameaça concreta de
violação mediante conduta comissiva ou omissiva do réu, sob pena de inexistir uma
demanda a ser apreciada pelo Poder Judiciário; (ix) quando o INSS não tem a
oportunidade de se manifestar administrativamente sobre o mérito da concessão de um
benefício previdenciário ou assistencial, a rigor não há pretensão resistida a ser submetida
ao crivo do Estado-juiz, pois o Estado-administrador não exerceu a função administrativa
que ordinariamente lhe incumbe e não o fez por única e exclusiva responsabilidade do
requerente; (x) logo, a provocação do Poder Judiciário exige o preenchimento de
determinados requisitos, pois o Código de Processo Civil claramente prevê o interesse
processual como uma das condições da ação, consoante dispõe o art. 17, de sorte que na
sua ausência o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC);
(xi) qualquer entendimento no sentido de se aceitar o requerimento de benefício
formulado tão somente em juízo nesses casos, resulta evidente afronta ao entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, eis que para o
STF, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola o
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF); (xii) a sentença
determinou o enquadramento como atividade especial do período de 01/04/2009 a
02/09/2013, 03/09/2013 a 11/08/2015 e 12/08/2015 a 06/06/2018 em razão da exposição
aos agentes biológicos no desempenho da função de técnico de enfermagem; (xiii)
o INSS já havia enquadrado administrativamente os períodos de 25/07/2011 a
25/07/2012, 29/11/2012 a 29/11/2013 e de 08/10/2014 a 28/03/2018; (xiv) conforme se
extrai dos PPPs juntados, o PPP emitido para o período de 01/04/2009 a 02/09/2013
somente informa o responsável pelos registros ambientais nos intervalos de 18/03/2010 a
18/03/2011, 25/07/2011 a 25/07/2012, 29/11/2012 a 29/11/2013 e de 25/04/2013 a
25/03/2015; (xv) da mesma forma, o PPP emitido pelo município de Aracruz informa a
existência de responsável pelos registros ambientais apenas após 11/08/2015; (xvi) não
havendo a informação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
responsável pela monitoração e pelos registros ambientais o período de trabalho não pode
ser enquadrado como atividade especial; (xvii) o PPP deve ser preenchido como a
identificação dos responsáveis pelo registro ambiental, nos termos da Instrução
Normativa nº 77/2015; (xviii) é obrigatório, pois, que a emissão do PPP seja respaldada
em registros administrativos e funcionais e, se não havia responsável pelo registros
ambientais, resta claro que não havia laudo técnico para o período, o que contraria a
legislação de regência; (xix) deve-se considerar ainda que houve fornecimento e uso
do EPI Eficaz durante o período declarado no PPP, de modo que mesmo na remota
hipótese de ter ocorrido exposição a agente nocivo, a nocividade da atividade foi
eliminada ou reduzida pelo uso do EPI eficaz; e (xx) de fato, em relação ao agente nocivo
ruído, o STF entende que a utilização de EPI não tem o condão de afastar a nocividade do
referido agente, no entanto, em relação aos demais agentes nocivos, como é o caso em
análise, a utilização de EPI eficaz possui o condão de afastar a nocividade dos referidos
agentes.

Contrarrazões (evento 29).
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VOTO

A sentença julgou procedente a pretensão inicial reconhecendo como tempo
de trabalho especial os períodos de 01/04/2009 a 02/09/2013, 03/09/2013 a 11/08/15 e
12/08/2015 a 06/06/2018 e concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição integral desde  03/03/2019, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento proposta por ROSÂNGELA APARECIDA MAZIM em
face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a condenação do réu à
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, convertendo tempo de atividade
especial, com o pagamento de atrasados a partir da data do requerimento administrativo
do benefício (06/06/18).

É o relatório do necessário. Decido.

Com efeito, a Lei nº 8.213, de 1991, instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social,
compreendendo diversas prestações em favor dos beneficiários da Previdência Social
(segurados e dependentes), dentre elas a aposentadoria por tempo de contribuição.

Estabelece o art. 201, § 7o da Constituição (redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998) que a aposentadoria é assegurada desde que cumpridos 35
(trinta e cinco) anos de contribuição pelo segurado, se homem, e 30 (trinta) anos, se
mulher.

O art. 9o da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, instituiu regras de transição em favor
dos segurados da previdência social que ostentavam essa condição por ocasião da
publicação da emenda à Constituição.

É possível, portanto, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos proporcionais desde que cumpridos 30 (trinta) anos de contribuição pelo
segurado, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, acrescidos de um período
adicional de contribuição equivalente a 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria
para alcançar 35 (trinta e cinco) ou 30 (trinta) anos de contribuição na data da
publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

Na espécie, o autor pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
mediante o somatório do tempo de trabalho reconhecido pelo INSS com o tempo de
atividade sob condições especiais que pretende averbar no presente feito.

Quanto à possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, o
enunciado nº 50 da súmula da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais estabelece que: “É possível a conversão do tempo de serviço
especial em comum do trabalho prestado em qualquer período”.
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No que diz respeito à possibilidade de descaracterização do tempo de serviço especial
prestado com sujeição ao agente ruído pela utilização de equipamento de proteção
individual, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu,
no enunciado nº 9 da súmula de sua jurisprudência que: “O uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a
ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”.

O período de exposição a ruído deve ser contado da seguinte forma para fins de
reconhecimento de tempo especial: “A orientação pacífica na TNU, agora, segue os
seguintes critérios: o tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado
especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis,
na vigência do Decreto n. 53.831/64 e, a contar de 5 de março de 1997, superior a 90
decibéis, por força do Decreto nº. 2.172, só sendo admitida a redução para 85 decibéis
após a entrada em vigor do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, tudo em
homenagem a princípio tempus regit actum” (Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei Federal nº 0526436-40.2010.4.05.8300, relator: Juiz Federal Wilson José Witzel).

O uso do critério do enquadramento para reconhecimento tempo de serviço em atividade
especial somente é possível até 28 de abril de 1995, data da promulgação da Lei nº 9.032,
que institui a necessidade de comprovação pelo segurado do tempo de trabalho
permanente em condições especiais. Porém, em período anterior a 29 de abril de 1995, a
exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física não precisa ser permanente
para fins de reconhecimento da atividade especial. Nesse sentido é o enunciado nº 49 da
súmula da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais.

Conforme estabelece o art. 58, § 1º da Lei nº 8.213, de 1991, a comprovação das
condições que prejudiquem a saúde e a integridade física do trabalhador, depende da
emissão de formulário (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 e o DIRBEN 8030, os quais
foram substituídos pelo PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, que traz diversas
informações do segurado e da empresa), emitido de acordo com as instruções da
autarquia previdenciária, acompanhado de respectivo laudo técnico de condições
ambientais do trabalho. Essa exigência, inicialmente estabelecida pela Lei nº 9.528, de
1997, permaneceu em vigor com a promulgação da Lei nº 9.732, de 1998.

Cabe observar que — no que diz respeito aos agentes ruído e calor — sempre se exigiu a
comprovação do trabalho prestado em condições especiais por meio de laudo técnico
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 941.885 – SP,
Quinta Turma, relator: Ministro Jorge Mussi: “A decisão agravada merece ser mantida
por estar afinada com a jurisprudência atual e pacífica desta Corte de que, em relação a
ruído e calor, sempre foi necessária a apresentação de laudo técnico”). No entanto, o
laudo técnico, mesmo que não seja contemporâneo à prestação do serviço, constitui início
de prova das condições especiais de trabalho, tal como entendeu a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais ao editar o enunciado nº 68 da súmula de
sua jurisprudência.

Ressalto o entendimento no sentido de que, sendo o PPP produzido com base no laudo
técnico, é o mesmo suficiente para a comprovação da exposição ao agente ruído em nível
acima do tolerável.
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Por fim, vale ressaltar que caso alguns períodos laborados pelo autor não tenham sido
computados no CNIS, tal fato não pode reverter em prejuízo do segurado, levando-se em
conta que a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias é de
exclusiva responsabilidade do empregador.

Além disso, de se registrar que compete ao segurado fazer prova da efetiva exposição aos
agentes agressivos.

No caso concreto, o autor pretende ver reconhecidos como especiais os seguintes
períodos: 01/04/2009 a 02/09/2013, 01/11/2011 a 30/11/2011, 20/04/2012 a 03/06/2012,
27/12/2012 a 06/02/2013, 12/08/2013 a 11/08/2015, 08/10/2014 a 03/03/2019, 14/08/2015
- Sem data fim, 14/08/2015 - Sem data fim, 01/01/2017 - Sem data fim, 01/08/2017 a
28/04/2018, 30/04/2019 - Sem data Fim, 15/01/2020 - Sem data Fim.

Inicialmente, cumpre asseverar que, nos termos do art. 96, I, da Lei 8213/91, não é
permitida a contagem de períodos de atividade concomitante.

Os PPP’s juntados no evento 16, procadm4, fls. 23/28, comprovam que nos períodos de
01/04/09-02/09/13, 03/09/13-11/08/15 e 12/08/15-06/06/18, a autora exerceu a atividade
de técnico de enfermagem, estando exposta a agentes nocivos devendo este período ser
considerado especial por enquadramento no item 3.0.1, do anexo ao Dec. 3048/99.

No presente caso, a autora necessita de 30 anos de contribuição.

Somados os tempos até o dia do requerimento administrativo (06/06/18), a autora perfaz
tão somente 29 anos, 4 meses e 26 dias.

Contudo, levando em consideração que seu vínculo de trabalho com Fundação Hospital
São Camilo terminou em 03/03/19 (fato superveniente), tal fato modifica o direito do
Autor, de modo a beneficiá-lo com o cumprimento do tempo mínimo de contribuições.

Segundo decisão do STJ, Tema 995, "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada
do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão
do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega
da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir."

Dessa forma, considerando o tempo já computado pelo INSS somado ao período de
atividade especial, o autor conta com:

Nº COMUM ESPECIAL
Data Inicial Data Final Total

Dias
Anos Meses Dias Multiplic. Dias

Convert.
Anos Meses Dias

1 02/05/1988 03/05/1993   1.802   5   -   2    -   -   -   -
2 01/06/1993 06/11/1998   1.956   5   5   6    -   -   -   -
3 02/01/1999 20/10/1999   289   -   9   19    -   -   -   -
4 01/11/1999 22/10/2002   1.072   2   11   22    -   -   -   -
5 02/02/2004 01/04/2008   1.500   4   2   -    -   -   -   -
6 01/04/2009 02/09/2013   1.592   4   5   2   1,2   1.910   5   3   20
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7 03/09/2013 11/08/2015   699   1   11   9   1,2   839   2   3   29
8 12/08/2015 06/06/2018   1.015   2   9   25   1,2   1.218   3   4   18
9 07/06/2018 03/03/2019   267   -   8   27    -   -   -   -
Total   6.886 19 1 16 -   3.967 11 0 7
Total Geral (Comum +
Especial)

10853 30 1 23      

Portanto, no caso concreto, a autora faz jus à obtenção da pleiteada aposentadoria com
proventos integrais, para a qual são exigidos 30 anos de contribuição.

Quanto aos valores devidos pela autarquia ré, este compreende as prestações vencidas e
também vincendas, incidindo a regra do art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC, em interpretação
conjunta ao art. 3º, § 2º, da Lei 10259/01, de modo que o valor devido corresponda ao
período anterior à propositura da ação mais doze parcelas posteriores ao ajuizamento,
cujo montante deve ser limitado ao teto do juizado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
IRDR. ARTIGOS 976 A 987 DO CPC. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA
AO EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS A SEREM
OBSERVADOS. NCPC. LEI 10.259/2001. LEI 9.099/1995. 
- Consoante estabelece o artigo 291 do NCPC, reeditando o artigo 258 do CPC/1973, a
toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
imediatamente aferível. E nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 292 do NCPC (artigo 260
do CPC/1973), quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á, para
a determinação do valor da causa, o valor de umas e outras, sendo que o valor das
prestações vincendas igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo
indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, igual à soma
das prestações.- Conforme disposto no artigo 3º da Lei 10.259/2001, compete aos
Juizados Especiais Federais Cíveis processar, conciliar e julgar causas de competência
da Justiça Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 
- É possível renúncia, desde que expressa, ao valor que exceder o limite de competência
estabelecido no artigo 3º da Lei 10.259/2001, para optar pelo rito dos Juizados Especiais
Federais. 
- Para os fins dos artigos 984 e 985 do Código de Processo Civil, firmam-se as seguintes
teses jurídicas, aplicáveis a todos os processos individuais ou coletivos que versam sobre
idênticas questões de direito e que tramitam na área de jurisdição deste Tribunal,
inclusive àqueles que tramitam nos Juizados Especiais (incluído o caso concreto), e bem
assim aos casos futuros que versem idênticas questões de direito e que venham a tramitar
no território de competência deste Tribunal (salvo revisão na forma do artigo 986 do
CPC): 
a) No âmbito dos Juizados Especiais Federais há duas possibilidades de renúncia: (i)
uma inicial, considerando a repercussão econômica da demanda que se inaugura, para
efeito de definição da competência; (ii) outra, na fase de cumprimento da decisão
condenatória, para que o credor, se assim desejar, receba seu crédito mediante requisição
de pequeno valor. 
b) Havendo discussão sobre relação de trato sucessivo no âmbito dos Juizados Especiais
Federais, devem ser observadas as seguintes diretrizes para a apuração de valor da
causa, e, logo, para a definição da competência, inclusive mediante renúncia: (i) quando
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a causa versar apenas sobre prestações vincendas e a obrigação for por tempo
indeterminado ou superior a um ano, considera-se para a apuração de seu valor o
montante representado por uma anuidade; (ii) quando a causa versar sobre prestações
vencidas e vincendas, e a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a um ano,
considera-se para a apuração do seu valor o montante representado pela soma das
parcelas vencidas com uma anuidade das parcelas vincendas; (iii) obtido o valor da
causa nos termos antes especificados, a renúncia para efeito de opção pelo rito previsto
na Lei 10.259/2001 incide sobre o montante total apurado, consideradas, assim, parcelas
vencidas e vincendas. 
c) Quando da liquidação da condenação, havendo prestações vencidas e vincendas, e
tendo o autor renunciado ao excedente a sessenta salários mínimos para litigar nos
Juizados Especiais Federais, o montante representado pelo que foi objeto do ato inicial de
renúncia (desde o termo inicial das parcelas vencidas até o termo final da anuidade então
vincenda) deverá ser apurado considerando-se sessenta salários mínimos vigentes à data
do ajuizamento, admitida a partir deste marco, no que toca a este montante, apenas a
incidência de juros e atualização monetária. A acumulação de novas parcelas a este
montante inicialmente definido somente se dará em relação às prestações que se vencerem
a partir de um ano a contar da data do ajuizamento, incidindo juros e atualização
monetária a partir dos respectivos vencimentos. A sistemática a ser observada para o
pagamento (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259), de todo modo, considerará o valor total do
crédito (soma do montante apurado com base na renúncia inicial com o montante
apurado com base nas parcelas acumuladas a partir de doze meses contados do
ajuizamento). (g.n.)

(TRF4, IRDR 5033207-91.2016.4.04.0000, Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère,
acórdão publicado em 04/05/2017).

Some-se a isso a tese firmada pelo STJ, no TEMA 1030: "Ao autor que deseje litigar no
âmbito de juizado especial federal cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins
de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos
no artigo 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações
vincendas".

Dispositivo

Pelo exposto, reconheço como tempo de trabalho especial os períodos de 01/04/09-
02/09/13, 03/09/13-11/08/15 e 12/08/15-06/06/18 e julgo procedente o pedido,
extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição integral à parte autora, com DIB em  03/03/19.

(...)

O INSS, em suas razões, alega que  o PPP emitido para o período de
01/04/2009 a 02/09/2013 somente informa o responsável pelos registros ambientais nos
intervalos de 18/03/2010 a 18/03/2011, 25/07/2011 a 25/07/2012, 29/11/2012 a
29/11/2013 e de 25/04/2013 a 25/03/2015, alegando também que o PPP emitido pelo
município de Aracruz informa a existência de responsável pelos registros ambientais
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apenas após 11/08/2015, todavia, segundo o Enunciado 68 da TNU, "o laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado".

A autarquia também sustenta que houve fornecimento e uso do EPI eficaz
durante o período declarado no PPP, de modo que mesmo na remota hipótese de ter
ocorrido exposição a agente nocivo, a nocividade da atividade foi eliminada ou reduzida
pelo uso de tal equipamento. 

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão
geral, fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria."

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz, caso comprovado,
deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o
advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a redação do § 2º do
art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI. Logo,
para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era
facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado
como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise
e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por
isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta
proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada
quanto à neutralização por uso de EPI.

Compulsando os PPPs apresentados, nota-se que informam que houve
indicação de uso de EPI eficaz. Todavia, a autora exerceu o cargo de enfermeira e esteve
exposta a agentes biológicos. 
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Quanto ao uso de EPI na função de enfermagem em ambiente hospitalar, a
jurisprudência apresenta o entendimento de que, constatado o contato habitual com
agentes nocivos biológicos, deve ser reconhecida a atividade como especial, dada a sua
natureza qualitativa, e o fato de o labor ser realizado em ambiente hospitalar já é
suficiente para caracterização como tempo de serviço especial. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA
PROFISSIONAL.ENFERMEIROS.AGENTES BIOLÓGICOS RECONHECIMENTO.
TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO DE
OFÍCIO. 1. Comprovado o enquadramento por categoria profissional ou a exposição do
segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à
espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Em se tratando de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor ter
sido prestado em ambiente hospitalar, onde é notória a presença de germes infecciosos
ou parasitários humanos-animais e onde o risco de contágio é inerente às atividades
prestadas, sendo desnecessário que o contato se dê de forma permanente, já que o risco
de acidente independe do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de
menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos nocivos. 3. Tem direito à
transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial o
segurado que possui 25 anos de tempo de serviço especial, a contar da datado
requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 4. Não incide a Lei nº
11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança) porque declarada
inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos erga omnes e ex tunc. (TRF-4 -
APELREEX: 50662824020114047100 RS 5066282-40.2011.404.7100, Relator: PAULO
PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D.E. 19/12/2013) 

O INSS ainda impugna a reafirmação da DER pela sentença para o
momento que a autora implementasse os requisitos que, segundo cálculo realizado na
fundamentação, seria em 03/03/2019, afirmando que a implementação dos requisitos se
deu entre a conclusão do processo administrativo (destaca que a parte apenas requereu
aposentadoria por tempo de contribuição uma única vez em 06/06/2018 e o ajuizamento
da ação, ocorrido em 27/09/2020), em contrariedade ao  entendimento fixado no
julgamento pelo STJ do Tema Repetitivo n° 995.

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro
de 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a
possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o
momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício
previdenciário\;

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento
em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê
no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir."
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De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso
e lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de
que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração
das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o
segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Registre-se que o STJ, sobre o tema, ainda se manifestou assim em sede de
embargos de declaração: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta
obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão
embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento
de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que
reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE
641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior
ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese
sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento. 5.
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a
primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas
vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o
INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua
condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí,
parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros,
embutidos no requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente
ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento
do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

Como se observa, diante desses fundamentos (Tema 995/STJ, mérito e
julgamento dos embargos de declaração), é possível a reafirmação da DER para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que
isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015.
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Quanto aos efeitos financeiros, oportuna a transcrição do julgado do TRF da
3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A
DER E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ
INCIDIRAÕ SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O
BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que
concedeu Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018,
reafirmando a DER originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os
efeitos da tutela. Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que
quando o pedido foi formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela
administração da autarquia, já que o autor não atingira, naquela DER, a carência
necessária para a aposentação por idade. Aduz que o magistrado aproveitou as
contribuições posteriores á DER originária e deferiu a aposentadoria com DIB em
01/03/2018. Aduz que, se as condições foram implementadas após a decisão final do
processo administrativo, o segurado deve ingressar como novo pedido administrativo.
Requer a reforma da sentença e subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada
dos juros de mora. Contrarrazões fls.199 É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente cumpre informar que a decisão de fls.272/273, de minha lavra, cassou a
tutela deferida na sentença tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos Recursos
Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e 1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação
da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação.
A autora pleiteia na inicial a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferida pelo INSS por ausência de período de carência (fl.25), tendo a autarquia
considerado 175 contribuições (fl.149). Como a autora implementou o requisito etário
estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991 em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser
cumprida é de 180 contribuições. A sentença considerou as 175 contribuições
reconhecidas administrativamente, mais aquelas realizadas após o requerimento
administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até 02/018, nos seguintes termos: (...)
Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182 que a parte autora permaneceu
realizando contribuições após o requerimento, preenchendo em fevereiro e 2018 o
requisito de carência de 180 contribuições. Portanto, me utilizo do princípio da primazia
do acertamento da relação previdenciária, bem como da informalidade e celeridade que
devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação da DER para a data em que a parte
autora implementou o requisito de carência mínimo de 180 contribuições, concedendo-lhe
o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data de reafirmação da
DER em 01/03/2018, computando-se as contribuições posteriores a DER originária
(08/09/2017). Quanto aos valores atrasados, devem incidir correção monetária pelo
INPC, contada desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e juros de mora
de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No que tange á contagem de tempo posterior a
DER, deve ser observado que o Superior Tribunal de justiça, considerando a relevância
dos casos de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte
tese em julgamento de recurso especial (Tema 995), com acórdão publicado em
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02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER
(DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a
autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra.
Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na
relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a
ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido
constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da
demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da
DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um
fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil
previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao
requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento
dos requisitos legais do benefício previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia
fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do
CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado
sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido
à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão
proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo
julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir.&quot; Quanto aos juros de mora, conforme delimitado no acórdão embargado no
Resp 1.727.063/SP (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em
21/5/2020), devem ser excluídos caso a DER seja reafirmada APÓS a data de
ajuizamento, ou seja, se o direito é reconhecido no curso do processo, não há que se falar
em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o
INSS demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
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implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença, portanto.
Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este
fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-LHE PROVIMENTO
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao
M. Juizado de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conhecer do recurso, para nega-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Votaram a Juíza Federal Dra. Flávia Heine Peixoto, relatora, e os MM. Juízes Federais
Guilherme Bollorini Pereira e Alexandre da Silva Arruda. Rio de Janeiro, 27 de agosto de
2020. FLÁVIA HEINE PEIXOTO Juíza Federal da 3ª. Turma Recursal Especializada
Seção Judiciária do Rio de Janeiro 3ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS RECURSO INOMINADO PROCESSO: 0142982-
26.2016.4.02.5160/01 RECORRENTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL RECORRIDO: SILMA DOS SANTOS FIGUEREDO JUÍZO DE ORIGEM: 01º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RELATORA: JUÍZA
FEDERAL FLÁVIA HEINE PEIXOTO EMENTA – VOTO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. REAFIRMAÇAÕ DA DER.
POSSIBILIDADE. TEMA 995 STJ. AUTORA ALCANÇA A CARÊNCIA DE 180
CONTRIBUIÇÕES E FAZ JUS AO BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA
DER. TEMA 995 STJ. OS JUROS DEVEM SER MANTIDOS POIS A DER FOI
REAFIRMADA PRA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APENAS QUANDO A DER
E REFIRADA PARA DATA POSTERIOR E QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDIRAÕ
SE O INSS DEMORAR MAIS DE 45 DIAS PARA IMPLANTAR O BENEFÍCIO
DEFERIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DO INSS NAO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS (fl.192), externando inconformismo com sentença que concedeu
Aposentadoria por Idade à parte autora (fls.183) desde 01/03/2018, reafirmando a DER
originária, ocorrida em 08/09/2017. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela.
Insurge-se a recorrente contra a reafirmação da DER.. Afirma que quando o pedido foi
formulado junto ao INSS e corretamente indeferido pela administração da autarquia, já
que o autor não atingira, naquela DER, a carência necessária para a aposentação por
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idade. Aduz que o magistrado aproveitou as contribuições posteriores á DER originária e
deferiu a aposentadoria com DIB em 01/03/2018. Aduz que, se as condições foram
implementadas após a decisão final do processo administrativo, o segurado deve
ingressar como novo pedido administrativo. Requer a reforma da sentença e
subsidiariamente se mantida a condenação, a retirada dos jurosde mora. Contrarrazões
fls.199 É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente cumpre informar que a decisão
de fls.272/273, de minha lavra, cassou a tutela deferida na sentença tendo em vista a
decisão proferida pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.727/SP, 1.727.069/SP e
1.727.064/SP, quanto à possibilidade de reafirmação da DER, mediante cômputo de
tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação. A autora pleiteia na inicial a
concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferida pelo INSS por ausência de
período de carência (fl.25), tendo a autarquia considerado 175 contribuições (fl.149).
Como a autora implementou o requisito etário estabelecido pelo art. 48 da Lei 8.213/1991
em 04/05/2016 (fl.134), a carência a ser cumprida é de 180 contribuições. A sentença
considerou as 175 contribuições reconhecidas administrativamente, mais aquelas
realizadas após o requerimento administrativo, conforme CNIS de fls. 177/182, até
02/018, nos seguintes termos: (...) Entretanto, verifica-se do CNIS juntado às fls. 177/182
que a parte autora permaneceu realizando contribuições após o requerimento,
preenchendo em fevereiro e 2018 o requisito de carência de 180 contribuições. Portanto,
me utilizo do princípio da primazia do acertamento da relação previdenciária, bem como
da informalidade e celeridade que devem presidir os JEF´s, para realizar a reafirmação
da DER para a data em que a parte autora implementou o requisito de carência mínimo
de 180 contribuições, concedendo-lhe o benefício a partir de 01/03/2018. Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria
por idade, com DIB na data de reafirmação da DER em 01/03/2018, computando-se as
contribuições posteriores a DER originária (08/09/2017). Quanto aos valores atrasados,
devem incidir correção monetária pelo INPC, contada desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação. No
que tange á contagem de tempo posterior a DER, deve ser observado que o Superior
Tribunal de justiça, considerando a relevância dos casos de reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento (DER), firmou a seguinte tese em julgamento de recurso
especial (Tema 995), com acórdão publicado em 02/12/2019: PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do
artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve
resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do
julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador
deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não
servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização
da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do
requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito
previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se
reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início
do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício
previdenciário. 4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É
possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
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pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação,
quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso
especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-
se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos. TESE JURÍDICA FIRMADA &quot;É possível a reafirmação da DER (Data
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e
a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e
933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.&quot; Quanto aos juros de mora,
conforme delimitado no acórdão embargado no Resp 1.727.063/SP (RELATOR
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, pub. em 21/5/2020), devem ser excluídos
caso a DER seja reafirmada APÓS a data de ajuizamento, ou seja, se o direito é
reconhecido no curso do processo, não há que se falar em parcelas vencidas
anteriormente ao ajuizamento da ação, só incidindo a mora se o INSS demorar mais de
45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.(...) 2. É possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não
se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o
termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de
valores pretéritos. 4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali
delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER
implica na burla do novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução
contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do
benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas
pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
Superior Tribunal de Justiça benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação,
no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas
oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de
apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova. 7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. No caso, por ocasião da
DER, em 08/09/2017 (fl.132) a parte autora não possuía a carência necessária de 180
contribuições, vindo a adquiri-la após a DER; somando-se as contribuições já deferidas
pelo INSS (fl.149) mais as relativas ao período de 10/2017 a 02/208, como contribuinte
individual (fl.180), ela atingiu um total de 180 contribuições, fazendo jus a concessão do
benefício de aposentadoria por idade , como demonstrou o juízo: Outrossim, como a
reafirmação da DER se deu para março/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação
(novembro/18), são cabíveis os juros e correção normais. Correta a sentença,
portanto. Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e
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infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração para este fim. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO INSS E NEGO-
LHE PROVIMENTO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de
Processo Civil. Publique-se, intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e
remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. (TRF, 3ª REGIÃO, Processo
n. 20185151006253401, DJ 11/9/2020)

Portanto, a conclusão a que se chega é que os juros devem incidir na data da
citação se DER for reafirmada para data anterior ao ajuizamento do feito, ou seja,  apenas
quando a DER é reafirmada para data posterior os juros de mora incidirão se o INSS
demorar mais de 45 dias para implantar o benefício deferido judicialmente. 

No caso, o requerimento do benefício ocorreu em 20/7/2018 e o
ajuizamento da ação ocorreu em 27/9/2020, sendo a DIB fixada em 3/3/2019, ou seja,
antes do ajuizamento do feito, o que é possível, conforme a jurisprudência acima citada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001662397v32 e do código CRC 693d44e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008918-44.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARTEMIO ROSA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Em suas razões recursais (evento 39), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho,
não se observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz
textos de Instruções anteriores; (ii) para os períodos com exposição superior ao limite
fixado na legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou
técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO); (iii) não foi informado o Nível
de Exposição Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior
ou não ao limite legal; (iv) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada
nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for
calculado/informado o NEN; (v) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído –
para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de
histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Sem contrarrazões.

 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).
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Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.

Do agente ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há
orientação do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento
do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até
5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964,
item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos
médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do
segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou
importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que
se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito
horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente
outro com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas
diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Portanto, conforme a TNU, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória
a adoção da metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar
sendo facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do
voto do juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo
ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão
sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está
contido na regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da
exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros de ruído,
e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, portados pelo avaliador.
Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se aceitar também a metodologia
prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01. Cumpre registrar ainda que, em se
tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as metodologias levam em conta a
exposição do segurado ao agente ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e
não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é
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levado em consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente ruído devem
ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280, IV, da Instrução
Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação
deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas
diárias, nos termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do
Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição
do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV,
conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro
de 2016 (item 15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por
meio dos laudos técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve
fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao
menos na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos
no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido
do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A)
são filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído
contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do
decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de
simples dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do
ruído nos termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de
aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos
da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos
na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método
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de apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a
dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado
ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A respeito da a indicação, por si só, da técnica da dosimetria, destaca-se o
julgado do TRF/3ª Região de 13/3/2021:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO INSS. MANUTENÇÃO DO
JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Inviabilidade do agravo interno
quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os
fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie - O Decreto 4.882 /03, que alterou dispositivos do Decreto 3.048 /99,
especificamente no artigo 68 , § 11 , estipula que “...as avaliações ambientais deverão
considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos
pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho – FUNDACENTRO...” Neste aspecto, suficiente se mostra a indicação
“dosimetria” no PPP relativa à técnica para a apuração do agente nocivo, considerando
que a utilização do aparelho “Dosímetro” é recomendado pelas normas de Higiene
Ocupacional da Fundacentro (item 5.1.1.1 da NHO1). Em relação a interstícios
anteriores a 31/04/2004, abarcados pela Portaria 3.214/78, NR 15, Anexo 1, nos quais
deveria ter sido utilizada a metodologia lá indicada, com medições feitas por
“decibelímetro”, aparelho que faz medições pontuais, cabe apenas dizer que, seja o
decibelímetro ou o dosímetro, importa considerar os parâmetros para a apuração do
cálculo da dose de ruído legalmente exigíveis e, a meu sentir, a informação contida no
PPP relativa à utilização de “dosímetro “ não invalida os resultados obtidos, bem como
mostra-se suficiente para a confirmação da atividade nocente, pois com este aparelho
apuram-se diversos níveis de ruído no decorrer da jornada do trabalhador,
consubstanciados em uma média ponderada, tal como exige a legislação - Agravo
interno desprovido. (ApCiv 5004809-77.2019.4.03.6105/SP)

 A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, estabeleceu a tese de que
o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de
Exposição Normalizado (NEN). Segundo o colegiado, quando essa informação não
estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo (pico) de ruído, desde
que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço.

Segundo o relator, o ministro Gurgel de Faria, a Lei 8.213/1991, em seu art.
57, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de
trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal
de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo
durante toda a jornada de trabalho. Destacou também que, de acordo com a lei
previdenciária, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
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feita por formulário (o PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/1991. Ainda, destacou que o Decreto
4.882/2003 trouxe nova redação ao art. 68, parágrafo 11, do Decreto 3.048/1999,
dispondo que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela norma trabalhista, indicando a
metodologia conhecida como Nível de Exposição Normalizado: "Assim, somente a partir
do Decreto 4.882/2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao
critério NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora
de 85 dB, de modo a permitir que a atividade seja computada como especial nos termos
do artigo 57 da Lei 8.213/1991".

Ocorre que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, não é
possível requerer a demonstração do NEN, tendo em vista que a comprovação do tempo
de serviço especial deve observar as regras em vigor na época do desempenho das
atividades. Nessas hipóteses, ausente a indicação do NEN, é possível ao magistrado, com
base no laudo técnico, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado
exposto a ruídos variáveis adotando como critério o pico máximo – desde que, nesses
casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo.

Foi firmada, então, a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA.
CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN.
ADOÇÃO. 1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina
que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que
comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não
pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2.
A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento
do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo
aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN). 3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por
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formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
nos termos da legislação trabalhista. 4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se
tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de
média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a
atividade seja computada como especial. 5. Para os períodos de tempo de serviço
especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da
Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a
comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor
por ocasião do desempenho das atividades. 6. Descabe aferir a especialidade do labor
mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de
pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao
agente nocivo durante a jornada de trabalho. 7. Se a atividade especial somente for
reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT,
caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo,
conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de
ruído. 8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O
reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do
Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria
especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a
ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação
da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo
qual merece ser mantido. 10. Recurso da autarquia desprovido. (STJ, REsp n.
1.886.795/RS, Dj 18/11/2021)

Registre-se que,  nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o
trabalhador apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional
habilitado. 

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 01/05/1991 a 04/01/1993, 01/03/1994 a 28/04/1995, 03/05/1995 a 16/05/1996,
19/11/2003 a 01/02/2005, 15/02/2006 a 28/02/2011 e de 01/02/2013 a 04/07/2016, sob os
seguintes fundamentos:

(...)

Enquadramento de atividade especial: período de 01/05/1991 a 04/01/1993
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A perícia administrativa negou comprovação de atividade especial pelos seguintes
fundamentos: "O requerente exercia função de lubrificador e concertos de máquinas em
uma indústria de Celulose, no período de 01/05/1991 a 04/01/1993, com exposição a
ruídos abaixo dos níveis permitidos pela lei" (evento 1, PROCADM5, fl. 91).

O formulário DIRBEN-8030 emitido pela empresa Aracruz Celulose S.A., que
compreende o período de 01/05/1991 a 04/01/1993, atesta exposição ao agente nocivo
ruído em nível de pressão sonora equivalente a 82,3 dB(A) (evento 1, PROCADM5, fl.
27).

 Conforme a legislação previdenciária vigente na época da prestação do serviço,
considera-se tempo de serviço especial aquele durante o qual for comprovada a
exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99

No período de 01/05/1991 a 04/01/1993, o nível médio de pressão sonora informado
extrapolava o limite de tolerância estipulado pela legislação vigente.

Ficou provado tempo de serviço especial no período de 01/05/1991 a 04/01/1993.

Enquadramento de atividade especial: período de 01/03/1994 a 31/05/1995

A CTPS registra que no período de 01/03/1994 a 31/05/1995 o autor foi contratado para
exercer o cargo de cobrador em uma empresa de transporte coletivo, a Expresso
Aracruz Ltda. (evento 1, PROCADM5, fl. 9).

O código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como penosa, com
direito à aposentadoria aos 25 anos de tempo de serviço, as atividades de motoristas
e cobradores de ônibus. A atividade exercida pelo autor ajustava-se a essa classificação.

O autor não exibiu formulário ou laudo técnico que comprovasse exposição a agentes
nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física durante a jornada de trabalho.

O enquadramento por categoria profissional só é possível até 28/04/95, porque a Lei nº
9.032/95 passou a condicionar o reconhecimento de condição especial de trabalho à
comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física, de modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art.
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57, § 4o, da Lei nº 8.213/91). A exigência de comprovação da efetiva exposição a agente
nocivo é incompatível com a presunção de insalubridade que até então se admitia em
razão do mero exercício de determinada profissão.

Ficou provada atividade especial no período de 01/03/1994 a 28/04/1995.

Enquadramento de atividade especial: período de 03/05/1995 a 16/05/1996

A perícia administrativa recusou o enquadramento do referido período pelos seguintes
fundamentos (evento 1, PROCADM5, fl. 94):

"Na descrição do campo “Profissiografia”, não consta como o agente nocivo se
apresenta durante toda a jornada de trabalho. Não há como caracterizar permanência de
exposição.

Não consta declaração ou procuração informando que o PPP foi assinado pelo
representante legal da empresa."

O PPP foi assinado por uma pessoa cujo nome e cargo foi claramente
identificado (evento 1, PROCADM5, fl. 31):

O art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o formulário para comprovação de
exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser emitido pela “empresa ou seu
preposto”. É dispensável que o PPP seja assinado pelo representante legal da empresa. O
responsável pelo Departamento Pessoal de uma empresa grande, como a Imetame,
presume-se habilitado a agir como preposto na emissão de documentos referentes aos
empregados da empresa.

O PPP atesta exposição a ruído em nível equivalente a 87,2 dB(A) (item 15.4).

A profissiografia descrita no item 14 do PPP não contém qualquer informação especial
que permita presumir a invalidade do nível equivalente de ruído informado no PPP:

Ficou provado tempo de serviço especial no período de 03/05/1995 a 16/05/1996.

Enquadramento de atividade especial: período de 11/01/2002 a 01/02/2005
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A perícia administrativa recusou o enquadramento do referido período pelos seguintes
fundamentos (evento 1, PROCADM5, fl. 95):

"Não enquadramento do RUÍDO: O formulário oferece NPS de 94,6 dB(A), portanto,
superior ao limite de tolerância estabelecido pela legislação vigente à época de 90 e
85dB(A). Porém item 15.5 não informa técnica de avaliação do agente de acordo com
NR15/NHO 01, conforme preconiza a legislação para o período, o que inviabiliza o
enquadramento. Período não enquadrado como laborado sob condições especiais, por
ausência de comprovação técnica da efetiva exposição ao agente citado, nos termos do §
1º e 2º do Art. 64 do código 2.0.1 do anexo IV do Dec.3048/99.

Não enquadramento: O formulário oferece exposição a vibração, item 14.2 descreve
atividade sem possibilidade de exposição habitual e permanente a tal agente, nos termos
da legislação vigente à época, o que inviabiliza o enquadramento. Período não
enquadrado como laborado sob condições especiais, por ausência de comprovação
técnica da efetiva exposição ao agente citado, nos termos do § 1º e 2º do Art. 64 do
código 2.0.2 do anexo IV do Dec.3048/99"

O PPP emitido em 07/08/2018 pela empresa JSL S.A., que compreende o período
controvertido de 11/01/2002 a 01/02/2005, atesta exposição ao agente nocivo ruído em
nível de pressão sonora equivalente a 94,6 dB(A), mas, no campo destinado à informação
da técnica de aferição (item 15.5), limita-se genericamente a informar a expressão
"Dosimetria".

O mesmo PPP atestou exposição a vibração (0,55m/s²) (evento 1, PROCADM5, fl. 32),
mas  a perícia administrativa alegou que na atividade do autor  -  operador de
empilhadeira - não seria possível exposição habitual e permanente a tal agente nocivo.

Para esclarecer as questões suscitadas pela perícia administrativa, a empresa JSL - Julio
Simões Logística S.A foi intimada para exibir o laudo técnico pericial que embasou o
preenchimento do PPP. 

A empresa exibiu PPP retificado, emitido em 16/12/2020, atestando exposição ao agente
nocivo ruído, e omitindo a ratificação de exposição a vibração (evento 25, RESPOSTA1,
fl. 2):

O autor não se manifestou sobre o PPP retificado (eventos 27 e 31).

O INSS limitou-se a reiterar genericamente os termos da contestação, sem deduzir
impugnação específica contra o documento novo (evento 30).

Não ficou provada exposiçao a vibração. Ficou provada exposição a ruído em nível
equivalente a 85,6 dB(A).
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Até 18/11/2003, o limite de tolerância para o ruído era de 90 dB(A). A partir de
19/11/2003, o limite de tolerância foi alterado para 85 dB(A). O nível equivalente de
ruído informado no PPP retificado, 85,6 dB(A), caracteriza condição especial de trabalho
no período de 19/11/2003 a 01/02/2005.

Enquadramento de atividade especial: períodos de 15/02/2006 a 28/02/2011 e de
01/02/2013 a 04/07/2016

A perícia administrativa recusou o enquadramento do período de 15/02/2006 a
31/05/2007 pelos seguintes fundamentos (evento 1, PROCADM5, fl. 87):

"(1)A PARTIR DA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº4882/2003, QUE INCLUIU O
PARÁGRAFO 11, NO ART. 68 DO DECRETO Nº 3048/99, A TÉCNICA PARA MEDIÇÃO
DO RUÍDO DEVE-SE DAR EM CONFORMIDADE COM QUE PRECONIZA A NHO 01
DA FUNDACENTRO, DEVENDO ESTAR CONSIGNADO NO PPP OS VALORES DE
NPS EXPRESSOS EM NEN. A MENÇÃO DO USO DO NEN PODERÁ CONSTAR DO
CAMPO 15.4, QUANDO DO REGISTRO DA INTENSIDADE/CONCENTRAÇÃO OU DO
CAMPO 15.5, CONJUNTAMENTE COM A INFORMAÇÃO DA NHO 01. A MERA
INDICAÇÃO DO USO DA METODOLOGIA DA NHO 01, SEM QUE HAJA A MENÇÃO
POR ESCRITO DO USO DO NEN NOS CAMPOS 15.4 OU 15.5 DO PPP, NÃO PODERÁ
SER ACEITA, VEZ QUE, DENTRE AS METODOLOGIAS DA NHO 01 ENCONTRAM-SE
OUTRAS FORMAS DE AFERIÇÃO, TAIS COMO LEQ E TWA. ESTAS AFERIÇÕES NÃO
REPRESENTAM NECESSARIAMENTE A JORNADA PADRÃO DE OITO HORAS, AO
CONTRÁRIO DO NEN QUE SE TRATA DE UM NÍVEL DE EXPOSIÇÃO CONVERTIDO
PARA UMA JORNADA PADRÃO DE OITO HORAS DIÁRIAS. 

(2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE AFERIÇÃO DE RUIDOS
DISTINTAS COM A OBTENÇÃO DO MESMO VALOR DE INTENSIDADE, DEVIDO O
FATOR DE ATENUAÇÃO SEREM DIFERENTES PARA O MESMO VALOR
APRESENTADO. PORTANTO NÃO SENDO MAIS ADMISSIVEL A PARTIR DE
01/01/2004 A UTILIZAÇÃO DE DECÍBELIMETRO, DOSIMETRIA OU MEDIÇÃO
CONFORME NR-15 . (VIDE ART.280, INCISO IV, ITEM B DA IN-77 DE 2015)"

Quanto ao período de 01/06/2007 a 29/09/2010, negou comprovação de atividade
especial pelos seguintes fundamentos (evento 1, PROCADM5, fl. 90):

"a) PPP código GFIP 0 = Sem exposição a agente nocivo. Trabalhador nunca esteve
exposto. GFIP 00 (zero) = Não houve exposição a agentes nocivos. Campo 13.7 IN 77
Art. 263. O LTCAT e as demonstrações ambientais de que trata o inciso V do caput do art.
261 deverão embasar o preenchimento da GFIP e dos formulários de reconhecimento de
períodos laborados em condições especiais. O reconhecimento do tempo especial para
aposentadoria enseja o recolhimento da GFIP correspondente (Lei 9.732/98).

B) Agente ruído Período 05.05.2006 a 01.05.2008 = 92,80 dB (A) NR 15. Período
02.05.2008 a 29.09.2010 = 92,80 dB (A) NR 15. A partir de 01 de janeiro de 2004, será
efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar
acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A), sendo obrigatório que seja utilizada a metodologia
da NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo estar consignado no PPP os valores de NPS
expressos em NEN."
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Quanto ao período de 30/09/2010 a 31/08/2013, negou comprovação de atividade
especial pelos seguintes fundamentos (evento 1, PROCADM5, fl. 92):

"Conforme PPP digitalizado páginsa 34 a 39, para o agente nocivo RUÌDO, foi usada a
técnica NR 15 e anexos, Portanto não se enquadrando no período estudado, já que a
técnica preconizada seria RUÍDO > 85 dB (A) NEN ou DOSE FUNDACENTRO NH0 01"

Com relação ao período controvertido de 01/09/2013 a 04/07/2016, negou comprovação
de atividade especial pelos seguintes fundamentos (evento 1, PROCADM5, fl. 96):

"RUÍDO: O formulário não oferece intensidade de exposição ao ruído em NEN conforme
exige a legislação (§12 do Art. 68 do Decreto 3048/99 e Art. 280 da IN77/2015),
conforme preconiza a legislação para oS períodoS A SEREM ANALISADOS, o que
inviabiliza o enquadramento. Período não enquadrado como laborado sob condições
especiais, por ausência de comprovação técnica da efetiva exposição ao agente citado,
nos termos do § 1º e 2º do Art. 64 de do código 2.0.1 do anexo IV do Dec.3048/99."

O PPP emitido pela empresa Terminal Especializado de Barra do Riacho - Portocel, que
compreende os períodos controvertidos de 15/02/2006 a 28/02/2011 e de 01/02/2013 a
04/07/2016, atesta exposição aos seguintes níveis equivalentes de ruído (evento 1,
PROCADM5, fls. 35-37):

Período:                                                           Ruído:

15/02/2006 a 04/05/2006…………………….92,0 dB(A)

05/05/2006 a 28/02/2011…………………….92,8 dB(A)

01/02/2013 a 04/07/2016…………………….85,3 dB(A)

Nos períodos descritos no documento, o nível equivalente de ruído extrapolava o limite de
tolerância estipulado pela legislação vigente.

O PPP atestou a observância da metodologia contida na NHO-01 da Fundacentro na
aferição do agente nocivo ruído (evento 1, PROCADM5, fl. 39). Por isso, os valores
informados como nível equivalente de ruído correspondem ao NEN - Nível de Exposição
Normalizado.

Quanto ao código GFIP, trata-se de informação irrelevante. A GFIP é a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. Nela existe um campo
denominado "Código GFIP" (campo 13.7), destinado a indicar o tipo de risco ao qual o
trabalhador fica exposto para fins de aposentadoria especial. A indicação desse código
tem por finalidade definir a alíquota da contribuição adicional para aposentadoria
especial (alíquota suplementar do RAT) devida pela empresa.1 Eis a tabela de código
GFIP:

código GFIP Exposição a risco Alíquota
suplementar do
RAT

5008918-44.2020.4.02.5001 500001647272 .V6 JES10515© JES10515

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 23/06/2022
Pauta: 506



24/06/2022 14:02 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minut… 1090/1121

0 Não há exposição a
agentes de risco

sem adicional

1 Já houve exposição a
agentes de risco,
atualmente
neutralizada

sem adicional

2 Exposição a agentes
de risco com
aposentadoria
especial após 15
anos

adicional de 12%

3 Exposição a agentes
de risco com
aposentadoria
especial após 20
anos

adicional de 9%

4 Exposição a agentes
de risco com
aposentadoria
especial após 25
anos

adicional de 6%

Foi informado no item 13.7 do PPP Código GFIP nº 0, que coresponde à ausência de
exposição a agentes de risco. Ocorre que a indicação do código só tem valor para fins
tributários, definindo a alíquota da contribuição previdenciária suplementar. Se o PPP
atesta a exposição a agente nocivo à saúde e, paradoxalmente, aponta código GFIP
indicativo de inexistência de exposição do empregado a agentes de risco, a consequência
não deve ser a recusa do enquadramento da atividade especial para fins previdenciários
em detrimento do trabalhador, mas, sim, a instauração de procedimento fiscal contra a
empresa culminada com eventual autuação fiscal por sonegação de contribuição
adicional para aposentadoria especial.

Ficou provado tempo de serviço especial nos períodos de 15/02/2006 a 28/02/2011 e de
01/02/2013 a 04/07/2016.

(...)

Para o período de 1/05/1991 a 04/01/1993, o autor apresentou o PPP
expedido pela empregadora demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade
acima do limite de tolerância e que a apuração do agente se deu por meio de dosímetros e
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calibradores (conforme laudo técnico anexo). Para o período de 03/05/1995 a
16/05/1996,, o autor apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando que
esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite de tolerância e que a apuração do
agente se deu por meio da técnica da dosimetria. Para os períodos de 15/02/2006 a
28/02/2011 e 01/02/2013 a 04/07/2016, o PPP apresentado demonstra que esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite de tolerância e que a apuração do agente se deu
por meio da técnica da NR-15. Para o período de 19/11/2003 a 01/02/2005, o PPP
apresentado demonstra que esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite de
tolerância e que a apuração do agente se deu por meio da técnica da dosimetria. Para
o período de 01/03/1994 a 28/04/1995, o PPP apresentado demonstra que esteve exposto
a ruído em intensidade acima do limite de tolerância e que a apuração do agente se deu
por meio da técnica da dosimetria (NHO-01).

Registre-se que os documentos possuem  todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente
do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de
prestação do serviço. 

Ou seja, o PPP dos período em questão demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, e a apuração do agente
físico se deu por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a jurisprudência da TNU
e do STJ, é suficiente para comprovar que a metodologia utilizada é compatível com a
legislação, pois não se trata de medição pontual, sendo possível, inclusive, concluir que a
exposição se dava de forma habitual e permanente com base na descrição das atividades e
no local de trabalho em que essas atividades eram desenvolvidas.

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001647272v6 e do código CRC 39de0b1e. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001314-17.2020.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VERONILDO PONCIANO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial por exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei
(01/02/1983 a 21/01/1984, 08/02/1984 a 21/05/1985, 26/08/1985 a
16/10/1985, 09/01/1989 a 22/08/1989, 18/10/1989 a 12/04/1990 e 21/04/1988 a
11/11/1988). 

Em suas razões recursais (evento 37), a parte recorrente alega, em síntese,
que (i) a mera anotação na CTPS e indicação da profissão servente no PPP não
comprovam as condições em que o trabalho era desenvolvido; (ii) o  anexo a que se refere
o art. 2º do Decreto nº 53.831/1964, em seu código 2.3.3, aponta como atividade especial
por periculosidade aquela exercida pelos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e
torres, campo de aplicação edifícios, barragens, pontes; (iii) desse modo, da mera
anotação na CTPS do autor e do PPP apresentado não é cabível o enquadramento por
categoria profissional; (iv) os PPPs não apresentam a medida do ruído obtida, conforme
exige a legislação, durante a jornada de trabalho, não se fornecendo  histograma ou
memória de cálculo das medições realizadas em toda a jornada de trabalho,  efetuando,
erroneamente, medição única de nível de pressão sonora, não comprovando a exigência
legal de permanência; (v) no que concerne ao agente nocivo ruído,  a jurisprudência
dominante no âmbito do STJ é de que a regulação do tempo de serviço do segurado dá-se
por meio da legislação vigente à época em que o serviço foi prestado, sendo imperioso
que, durante a vigência do Decreto nº 2.172/1997 - 05/03/1997 a 18/11/2003 -, seja
considerado como tempo de serviço especial apenas aquele realizado além do limite de
90 dB de poluição sonoro previsto no referido ato normativo; (vi) o  autor não apresenta
as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não observando  as
determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções
anteriores; (vii) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir
que a alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto
3.408/1999 desde 2003 (período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto
n. 4.882, de 18/11/2003;  (viii) o PPP apresentado comprova que  não houve observância
à técnica correta de medição do ruído; (ix) a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido; (x) o caso
concreto, restou incontroverso que não foi informado o NEN, mas a lei previdenciária
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exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido para uma
jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite
máximo permitido; (xi) quanto aos períodos de  26/08/1985 a 16/10/1985 , consideram-se
agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratória nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou
vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão, gerando exposição
ocupacional, dessa forma, os agentes químicos precisam ser analisados por sua ação
tóxica e pelo risco; (xii) para os períodos trabalhados até 05/03/1997, véspera da
publicação do Decreto nº 2.172/1997, será considerada exclusivamente a relação de
substâncias descritas nos anexos dos Decretos ns. 53.831/1964 (código 1.0.0) e
83.080/1979 (código1.0.0, Anexo I), sendo que a relação dos agentes químicos contidas
nesses anexos é exaustiva e a avaliação da exposição desse agente, nesses períodos, será
sempre qualitativa, por presunção de exposição; (xiii) para os períodos trabalhados de
06/03/1997 a 18/11/2003 (de acordo com o Anexo IV dos Decretos ns. 2.172/1997 e
3.048/1999)., será considerada exclusivamente a relação de substâncias descritas no
Anexo IV do Decreto nº 2.172/1997 (de 06/03/1997 a 06/05/1999) ou do Decreto nº
3.048/1999 (de 07/05/1999 a 18.11.2003), sendo que a  relação dos agentes químicos
contidas nesse anexo é exaustiva e a avaliação no período será quantitativa, salvo no caso
do benzeno (Anexo 13-A da NR-159); (xiv) para os períodos trabalhados a partir de
19/11/2003 (de acordo com o Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999), será considerada
exclusivamente a relação de substâncias descritas no Anexo IV do Decreto nº 2.172/1997
(de 6.3.1997 a 6.5.1999) ou do Decreto nº3.048/1999 (de 7.5.1999 a 18.11.2003), sendo
que a  avaliação no período será quantitativa, salvo no caso do benzeno (Anexo 13-A da
NR-1510) e a metodologia e procedimentos passam a ser os definidos conforme as
Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO (NHO); (xv) no caso concreto, o
PPP juntado aos autos não faz referência ao potencial carcinogênico dos agentes químicos
citados, nem mesmo acerca da existência de hidrocarbonetos aromáticos, que
expressamente contenham benzeno em sua composição, ou seja, sem que haja a
existência desta espécie de hidrocarboneto, não há que se falar na especialidade da
atividade por exposição a agentes químicos; e (xvi) com relação aos períodos
de 09/01/1989 a 22/08/1989, de 18/10/1989 a 12/04/1990 e de 21/04/1988 a 11/11/1988,
os documentos apresentados (anotação na CTPS) não comprova o desempenho da
atividade de motorista nas condições necessárias para viabilizar a enquadramento da
atividade como especial.

Contrarrazões de evento 41. 

VOTO

Da reativação da suspensão do processo
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O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 22/03/2021, os recursos especiais
ns. 1886795/RS e REsp 1890010/RS, representativos da controvérsia repetitiva descrita
no Tema 1.083, no qual se discutia a "Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao agente a ruído, quando constatados
diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido
(critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN)”. A afetação deu-se na sessão eletrônica iniciada em 10/3/2021 e
finalizada em 16/3/2021 (Primeira Seção).

Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 22/3/2021). Por esse motivo,
este processo encontrava-se suspenso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.083), em 18/11/2021, todavia, concluiu o
julgamento  e estabeleceu a tese de que o exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e, segundo o colegiado,
quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível
máximo (pico) de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a
permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do
serviço.

Transcreva-se a tese fixada para os fins do art. 1.039/CPC:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser
aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação,
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que
perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao
agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Registre-se que a questão abordada foi julgada pelo rito dos recursos
repetitivos, devendo a decisão  ser seguida por todas as instâncias judiciárias do País,
conforme o art. 927, III do CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os
acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivos,
independentemente do trânsito em julgado. Além disso, eventual recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão só deve ocorrer novamente se o próprio
STF reconhecer a repercussão geral da matéria, situação da qual não se tem notícia.

Dessa forma, passa-se à análise do recurso inominado.
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A sentença reconheceu o exercício de atividades especial nos períodos de
01/02/1983 a 21/01/1984, 08/02/1984 a 21/05/1985, 26/08/1985 a
16/10/1985, 09/01/1989 a 22/08/1989, 18/10/1989 a 12/04/1990 e 21/04/1988 a
11/11/1988

Do período de 01/02/1983 a 21/01/1984, 08/02/1984 a 21/05/1985
e 26/08/1985 a 16/10/1985

O autor apresentou o PPP expedido pela empregadora demonstrando que,
de 01/02/1983 a 21/01/1984 e 08/02/1984 a 21/05/1985, laborou como servente em obra
de construção civil na empresa Construtora Brasil S/A, estando exposto a ruído em
intensidade de 88 dB(A), poeira e hidrocarbonetos.

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964
(perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores
em edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe como pedreiro
ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou
assemelhados em edifícios, barragens, pontes ou torres.

Consta, no PPP, que a empresa empregadora é do ramo da construção civil e
que o autor laborou como servente em obra de construção civil, deve ser reconhecida a
especialidade reconhecida na sentença por enquadramento de categoria profissional
(servente em construção civil). 

Consta, no referido PPP, que, de 26/08/1985 a 16/10/1985, o autor laborou
como ajudante de mecânico e esteve exposto a ruído com intensidade de 91,0 dB(A),
poeira e hidrocarbonetos.

Sabe-se que a atividade de mecânico não está classificada dentre aquelas em
que cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos, agente químico agressivo classificado como nocivo à saúde. Vale
apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a
partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os
hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença
nesse período em razão de exposição a hidrocarbonetos.

Do período de  09/01/1989 a 22/08/1989
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Para comprovar o exercício de atividade especial no período em questão, o
autor apresentou sua CTPS demonstrando que laborou como motorista em empresa de
transporte coletivo (Viação Praiana Ltda.).

De fato, o item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964
contemplava a profissão de motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores
de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item 2.4.2 do Anexo II do Decreto
83.080/1979 mencionava a categoria de motorista de ônibus e de caminhões de cargas
(ocupados em caráter permanente). 

Ou seja, o Decreto 53.831/1964 permitia o enquadramento da atividade de
motorista como especial, desde que se tratasse de transporte rodoviário. O Decreto
83.080/1979, por sua vez, previa, em seu Anexo II, o enquadramento de motorista de
ônibus e caminhões de cargas, relacionando-os ao transporte urbano e rodoviário (item
2.4.2). 

Assim, considerando o  tipo da empresa empregadora (transporte coletivo),
pode-se presumir que o autor exercia a atividade de motorista de ônibus.

Registre-se que a simples referência à categoria profissional em Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente
reconhecimento do tempo especial, por presunção legal. A TNU já afirmou que basta a
anotação na CTPS para que seja viabilizado o enquadramento por atividade profissional
no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por atividade
ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade,
inclusive com fulcro meramente em anotação constante em CTPS, mas desde que no
documento estejam discriminadas as atividades previstas na legislação previdenciária
como especiais, que, no caso do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo
de veículo conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado para que a
Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos conforme estes
parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ
04/09/2009)

Dessa forma, mantém-se a especialidade nesse período por enquadramento
de categoria profissional. 

Do período de 18/10/1989 a 12/04/1990 
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Para comprovar o exercício de atividade especial no período em questão, o
autor apresentou sua CTPS demonstrando que laborou como "motorista rod. júnior" em
empresa de transporte rodoviário (Transportadora Colatinense Ltda.).

Assim, conforme os fundamentos citados no item anterior e considerando
o  tipo da empresa empregadora (transporte rodoviário), pode-se presumir que o autor
exercia a atividade de motorista de caminhão/carreta.

Dessa forma, mantém-se a especialidade nesse período por enquadramento
de categoria profissional. 

Do período de 21/04/1988 a 11/11/1988

Para comprovar o exercício de atividade especial no período em questão, o
autor apresentou sua CTPS demonstrando que laborou como motorista na empresa
Integral Engenharia Ltda. 

Assim, conforme os fundamentos já citados  e considerando o  tipo da
empresa empregadora (empresa de construção civil/engenharia), pode-se presumir que o
autor exercia a atividade de motorista de caminhão/carreta (ou veículo similar).

Dessa forma, mantém-se a especialidade nesse período por enquadramento
de categoria profissional. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500001649816v32 e do código CRC 9a359d69. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:26:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003084-14.2021.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BRAZ PINTO FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42), com início
em 20/04/2017 (DIB)".

Em suas razões recursais (Evento 20), alega, em síntese, (i) que o exame do
caso concreto revela que a Autarquia Previdenciária indeferiu o pedido de averbação de
tempo de serviço da parte requerente diante da constatação de que não foram preenchidos
os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido; (ii) que o ato de indeferimento
do pedido formulado pela parte autora está embasado na legislação previdenciária,
considerando que não houve a efetiva comprovação do tempo de serviço prestado, nos
termos do que prevê a legislação aplicável à hipótese; e (iii) que resta comprovado que
não há no caso dos autos qualquer elemento que permita inferir que a autora
desempenhava atividades rurícolas na condição de segurada especial, o que torna
necessária a reforma da sentença ora atacada, por não encontrar amparo no ordenamento
jurídico brasileiro.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 26). 

VOTO

A aposentadoria por tempo de contribuição, na ocasião em que a parte
autora a requereu administrativamente, encontrava-se regida pelo art. 9º da EC 20/98. O
referido dispositivo determina:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e
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II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário
à época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para
requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram
aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da
emenda.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é
aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, §
2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
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Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu entendimento
acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias durante o
tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que
tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC).
FALTA DE DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA
URBANA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art.
488, § 2º, do CPC, foi efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação
está fundamentada, conforme pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do
art. 485 do CPC, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo
decidiu de acordo com os limites traçados na ação originária, tendo a discussão
relacionada à comprovação das contribuições previdenciárias como condição para o
reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado todo o processo de conhecimento,
inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para
averbação do tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91,
para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 5.
Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR 200101340908, ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO,
DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do
início de prova material e da prova testemunhal acerca do exercício das atividades
rurícolas da parte autora. 2. Nesse contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e
no STJ no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para
período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por
segura prova testemunhal. Ressalva de entendimento em sentido contrário do Relator."
AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco
Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em 02/10/2006. 3. Não é exigível o
recolhimento das contribuições quando a averbação pretendida tem a finalidade de
contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para fins de aposentadoria
urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi exercido em período
anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA
RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Do período de trabalho rural (segurado especial)
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Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula
149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU,
Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o
rol de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do
período correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais,
talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de
imóvel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de
serviço militar etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo
quanto ao período de labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a
constituir início probatório da atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º
1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577 do STJ).

Também merece destaque que constituem início de prova material da
condição de trabalhador rural: (i) documentos escolares do segurado ou seus
descendentes emitidos por escola rural; e (ii) certidões de nascimento e casamento dos
filhos, que indiquem a profissão rural de um dos genitores (TNU - Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma):
5000636732018402500550006367320184025005, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 23/11/2020).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em
início de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita
ao crivo do contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,
documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei
n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo
familiar perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores
rurais, pelo genitor ou cônjuge masculino.
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Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE
CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO
AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA
ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO
MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À
EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na
qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil
a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola,
entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo
acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade
e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a
continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão
pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do
labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está
caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for
atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg
no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo
regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES,
STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de
lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for
corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária.
Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência
Social, considera-se segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, bem como o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478, ARNALDO
ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE.
TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ÓBICE. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de
casamento, de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a
profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a
corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira
a todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991,
desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática
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laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso especial de
que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de economia familiar, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956,
JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275
PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra
que não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de
segurado especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador
rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes,
para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a
exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do
STJ é nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários
mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de
descaracterizar a atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia
familiar, pois o mero fato dessa anotação constar nos referidos documentos não significa,
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado
individualmente de modo a que se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a
natureza do auxílio de terceiros (se eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão
do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que define o segurado especial. Mesmo o fato de
constar a qualificação “empregador II-b” nos respectivos recibos de ITR não implica a
condição de empregador rural, sendo que  a simples qualificação no documento não
desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de economia familiar (art. 1º,
II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período
anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A Medida Provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846
de 18/06/2019, ao introduzir o Art. 38-B e alterar o Art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91,
autorizou que a comprovação do labor campesino (segurado especial) pode ser realizada
por autodeclaração, desde que ratificada por documentos que se constituam em início de
prova material de atividade rural e/ou consulta às bases governamentais.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade
rural a menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº
5017267-34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de
contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório
de qualquer idade (inclusive o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser
aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade
permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS,
ora revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos,
para comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima
prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos
do que aqueles oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova
a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade.
(...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil
constituem dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de
políticas públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal.
Todavia, como essa prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios
urbano e rural, prejudicando seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado
às vítimas o aproveitamento previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve
ocorrer nos casos concretos mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o
cidadão. Esses foram os fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
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idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze
anos de idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir
de 5/10/1988 a 15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz,
que será permitido ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores
de dezesseis anos, salvo para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze
anos; b) para a comprovação do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos
meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade legalmente permitida,
vigentes na data da comprovação; b.1) Os documentos comprobatórios do exercício de
atividade em idade inferior à legalmente permitida deverão atender aos mesmos
requisitos necessários para a comprovação da atividade em idade permitida, inclusive,
devem conter dados de identificação do menor que exerce a atividade, à exceção daquele
enquadrado como membro de família que labora na condição de segurado especial em
regime de economia familiar, cujo documento é em nome de um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma
da ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e
serviços previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que,
para os requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de
19/10/2018, caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de
19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Ocorre que o STJ, em recente decisão, firmou entendimento que é
possível que se reconheça, para fins previdenciários, o labor campesino, em regime de
economia familiar, antes mesmo dos 12 (doze) anos de idade. Neste sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR
URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO
TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE.
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A
IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS
POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO
ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA
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DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor
de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da
questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do
pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o
entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos
subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o
limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a
exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da
Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo
menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da
Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce
atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e
defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE
537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra
positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de
direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade
protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a
orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua
proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu
prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em
seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade
laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural
exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena
de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do
trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do
propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas
materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu
atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial
para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de
idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o
reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador
analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural,
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e
do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o
justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado,
sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo
infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem
emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 956558 SP 2016/0194543-9, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação DJe 17/06/2020)

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de
31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:
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O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço
anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de
10%". (redação dada pela MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de
24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à
vigência da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º
do art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1465931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações
correspondentes ao interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96,
também transcrito) nos períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de
contribuir ao Regime Geral de Previdência Social, justificando-se a imposição da
indenização apenas em relação à contagem recíproca de tempo de serviço público (AgRg
no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013;
REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da
Constituição Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser
exigidas após noventa dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que,
tendo a normativa de regência sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da
cobrança das contribuições previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua
da correspondente fonte de custeio de tempo de serviço rural em regime de economia
familiar, posicionamento, aliás, já assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no
art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999, o qual expressamente refere que o tempo de
contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991
será computado. Assim, possível a extensão daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime
Geral da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
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previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia,
o reconhecimento de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das
contribuições previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Pois bem.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão inicial sob a seguinte fundamentação:

[...]

BRÁS PINTO FILHO ingressou em Juízo em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, a fim de ter reconhecido períodos de trabalho desempenhado
em condições prejudiciais à saúde, bem como a averbação de tempo laborado no meio
rural, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável ao Juizado
Especial Federal.

1. PREMISSAS JURÍDICAS

1.1. Conceito de atividade especial

Dentro das espécies de benefícios previdenciários de natureza programável, encontramos
dois diretamente afetados pelo tempo de trabalho especial: a aposentadoria por tempo de
contribuição e a aposentadoria especial.

Essas prestações possuem como requisito básico para a outorga um tempo mínimo de
efetiva contribuição previdenciária.

Ocorre que, a depender da atividade desempenhada pelo trabalhador, a concessão do
benefício dar-se-á em tempo reduzido, o qual está ligado diretamente ao dano à saúde que
o labor potencialmente possa gerar.

Todo o segurado que trabalhe em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
tem direito à percepção de benefício programável (por tempo de contribuição ou especial)
em espaço de tempo menor, se comparado ao indivíduo que não labore sob tais condições.

As atividades enquadradas nesta categoria e consideradas prejudiciais à saúde ou
integridade física variaram no tempo. A legislação e jurisprudência cuidaram de, aos
poucos, adequarem as atividades às necessidades de cada época e continuam seu
processo de evolução conceitual.

Portanto, atividade especial é o trabalho desempenhado pelo segurado da Previdência
Social que coloque em risco sua saúde ou integridade física, permitindo, devido a este
risco, utilizar o tempo trabalhado de forma diferenciada, para obtenção de benefícios
previdenciários programáveis (aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria
especial).
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1.2. Reconhecimento do tempo especial. Evolução histórica

Desde sua origem com a Lei nº 3.807/60, o tempo de trabalho especial beneficiou os
trabalhadores que exerciam sua profissão sob condições insalubres, perigosas ou
penosas.

Naquela época, optou o legislador por presumir o trabalho realizado em condições
especiais nas seguintes hipóteses:

a) enquadramento por categoria profissional: conforme a atividade desempenhada pelo
segurado, presumia a lei a sujeição a condições insalubres, penosas ou perigosas;

b) enquadramento por agente nocivo: independentemente da atividade ou profissão
exercida, o caráter especial do trabalho decorria da exposição a agentes insalubres
arrolados na legislação de regência. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de, LAZZARRI,
João Batista. Manual de direito previdenciário. 21. ed., rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2018. ebook, posição 16488)

Essa presunção manteve-se com a entrada em vigor da Lei nº 8.213/91, sendo modificada
com a Lei nº 9.032/95, a qual eliminou o enquadramento por categoria profissional e
impôs a necessidade de comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional
nem intermitente, em condições prejudiciais à saúde ou a integridade física.

A legislação previdenciária tem primado em reconhecer o tempo de trabalho especial
para os que efetivamente estiveram em contato com agentes prejudiciais à saúde e, em
regra, de maneira permanente durante a jornada de trabalho.

1.3. Trabalho permanente e suas exceções

Por trabalho permanente entende-se aquele no qual a exposição do trabalhador ao
agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço.

Essa é a regra e será aplicada a quase todos os agentes nocivos. Contudo, a prática
impôs a relativização desta regra. Muitos agentes possuem grau tão elevado de
nocividade que a mera exposição do trabalhador, ainda que de maneira ocasional, gera o
direito ao cômputo do tempo especial.

Como exemplo, cita-se o art. 278 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015, pelo
qual a simples exposição do trabalhador aos agentes químicos, biológicos e relativos à
condição hiperbárica concede ao segurado o cômputo especial do período trabalhado.

Tem-se aqui o próprio INSS reconhecendo a nocividade desses agentes e a necessidade de
conceder ao segurado a redução do tempo contributivo para a outorga de aposentadoria.

Como o tema evolui com o tempo, haja vista o avanço tecnológico e a descoberta de
agentes outros que podem causar prejuízos ao trabalhador, a questão mantém-se aberta,
vigorando a regra do trabalho permanente, mas sem eliminar a possibilidade da
demonstração do alto grau de prejuízo do labor realizado pelo segurado.
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Ressalta-se, por fim, que, como o conceito de trabalho permanente foi incluído nos
requisitos para o tempo especial com a Lei nº 9.032/95, não poderá ele ser exigido no
período anterior, conforme súmula da Turma Nacional de Uniformização:

Súmula 49. Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29.4.1995, a
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma
permanente.

1.4. A prova do tempo especial

Para facilitar a comprovação do exercício do tempo especial, diversos formulários foram
criados e devem ser utilizados pelo empregador para informar as condições de trabalho
do segurado, especialmente os agentes nocivos aos quais esteve exposto.

A princípio, a simples apresentação do formulário (SB-40, DSS-89030 e DIRBEN-8030)
era suficiente para autorizar o reconhecimento do tempo especial.

Contudo, com o propósito legislativo de somente realizar esse reconhecimento com a
prova do efetivo dano à saúde ou integridade física do trabalhador, a partir da Lei nº
9.528/97 os formulários deveriam ser confeccionados pelos empregadores com base em
laudo técnico assinado por médico ou engenheiro do trabalho.

Pode-se resumir o avanço legislativo da seguinte forma:

a) até 10/12/1997 – a prova do trabalho especial poderia ser feita por qualquer meio. Os
formulários oficiais bastavam para este fim.

b) a partir de 11/12/1997 – com a promulgação da Lei nº 9.528/97, somente formulários
emitidos pela empresa e baseados em laudo técnico subscrito por médico ou engenheiro
do trabalho são aceitos para comprovação do tempo de trabalho em condições
prejudiciais (PEDILEF 00093022320084036315, publicado em 25/09/2017).

c) a partir de 01/01/2004 – o documento utilizado para requerimento de período
trabalhado em condições especiais é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (art.
68 do Dec. 3.048/99 e Instrução Normativa 99/INSS/DC de 05/12/2003).

O PPP é o documento com o histórico laboral do trabalhador, no qual conterá o
resultado das avaliações ambientais e biológicas, com os respectivos técnicos
responsáveis pela avaliação, além dos dados administrativos correspondentes (art. 68, §§
8º e 9º, do Dec. 3.048/99).

O PPP substituiu todos os formulários anteriores previstos pela legislação previdenciária
e, estando em termos, dispensa a apresentação do laudo técnico, pois contém todas as
informações necessárias ao reconhecimento do tempo especial (art. 264, § 4º, da IN/INSS
77/2015).

1.5. Agente ruído

Diferentemente das demais espécies de agentes nocivos, o agente físico ruído guarda
particularidades.
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Isso porque, desde pouco depois da criação da aposentadoria especial no direito
brasileiro, seu reconhecimento depende de apresentação de laudo técnico demonstrando o
efetivo dano à saúde.

O laudo técnico aqui é essencial, pois o prejuízo à saúde do trabalhador depende da
aferição do nível de ruído a que este esteve exposto durante o labor, prova eminentemente
técnica.

Porém, o nível de decibéis entendido como prejudicial ao trabalhador variou durante o
tempo. A jurisprudência já debruçou-se sobre o tema, que ficou sedimentado da seguinte
maneira:

a) 80 decibéis – na vigência do Dec. nº 53.831/64 (código 1.1.6), até 05/03/1997.

b) 90 decibéis – a partir de 06/03/1997, com a entrada em vigor do Dec. nº 2.172/97, até
18/11/2003.

c) 85 decibéis – a partir de 19/11/2003, com a entrada em vigor do Dec. nº 4.882/03.

É importante ressaltar que deve constar do formulário entregue ao trabalhador a técnica
utilizada para aferição dos níveis de ruído.

Até 18/11/2003, utilizava-se a técnica prevista nos anexos I e II da Norma
Regulamentadora (NR) nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre 19/11/2003 e 31/12/2003, com a entrada em vigor do Dec. 4.882/03 facultou-se ao
empregador a utilização do método previsto na NR 15 ou a prevista na NH0-01 da
Fundacentro.

Porém, desde 01/01/2004 a técnica contida na NH0-01 da Fundacentro tornou-se
obrigatória. Inclusive, a questão foi objeto de análise perante a Turma Nacional de
Uniformização, Tema nº 174, a qual estabeleceu a necessidade de se fazer constar a
técnica utilizada no PPP, com o respectivo nível de exposição normalizado (NEN). Caso
inexista tal informação, deverá ser determinada a juntada do LTCAT e que fundamentou a
feitura do PPP.

Quando decidido esse tema, estabeleceu-se a NHO-01 como metodologia a ser utilizada
para aferição do agente físico ruído. Porém, devido à interposição de embargos de
declaração, ocorreu uma modificação em seu texto, ampliando o entendimento sobre a
metodologia aceitável judicialmente.

O atual texto do Tema nº 174 da TNU estabelece que:

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda
a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada
para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
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como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a
respectiva norma".

Portanto, admite a TNU a utilização tanto da NHO-01 quanto da NR-15. Isso se deu pelo
fato de que aquela metodologia é mais moderna e protetiva ao trabalhador.

Ocorre que em muitos casos a análise do fator ruído era feita, mesmo após 19/11/2003,
com base na NR-15.

Ora, se a análise do ruído utilizou metodologia mais severa para o trabalhador, e ainda
assim encontrou resultado favorável, apontando a especialidade do trabalho, obviamente
se a técnica mais moderna (NHO-01) fosse aplicada, o resultado seria idêntico para
reconhecer o trabalho realizado em condições prejudiciais à saúde.

Portanto, a metodologia a ser utilizada a partir de novembro de 2003 é a descrita na
norma da Fundacentro. Contudo, o direito do segurado não será prejudicado caso conste
do PPP a aplicação da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

1.6. Laudos extemporâneos

O LTCAT ou Demonstrações Ambientais serão considerados contemporâneos quando
emitidos durante o período em que o segurado exerceu suas atividades.

Atualmente o INSS admite a utilização também de laudos emitidos antes ou após o
segurado ter trabalhado na empresa. São os laudos considerados extemporâneos.

De acordo com o Manual de Aposentadoria Especial, formulado pelo próprio INSS (pág.
19):

O LTCAT ou as Demonstrações Ambientais extemporâneos serão válidos para a análise
quando não houver:

I – mudança de leiaute;

II – substituição de máquinas ou de equipamentos;

III – adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva;

IV – alcance dos níveis de ação estabelecidos  no subitem 9.3.6 da NR-9, aprovada pela
Portaria nº 3.21, de 8 de junho de 1978, do MTE, se aplicável.

1.7. Uso de equipamentos de proteção individual (EPI)

Comprovada a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física, deve-se observar se houve ou não uso efetivo de EPI, capaz de elidir a
nocividade.
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Por EPI entende-se todo dispositivo ou produto, de uso individual, usado pelo
trabalhador e destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho (NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego).

Como regra o uso de EPI eliminaria o direito do segurado de computar o tempo de
trabalho como especial, pois o equipamento evitou qualquer dano à sua saúde (STJ, AgRg
no AREsp 742.657/PB, DJe 25/09/2015).

Porém, não basta à empresa tão somente informar no PPP que o EPI foi eficaz para elidir
o dano à saúde, devendo demonstrar quais equipamentos foram utilizados e atestar ter
havido a fiscalização sobre o seu uso durante a jornada de trabalho.

Há casos que, mesmo com a utilização correta do EPI, o trabalho desempenhado pode
gerar danos à saúde do trabalhador. Em hipóteses assim, tem avançado a jurisprudência
e entendido persistir o direito do segurado ao cômputo do tempo especial.

O paradigma para esse tipo de situação é o agente físico ruído. Cita-se como exemplo o
seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DE
EPI EFICAZ NO CASO DE RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL PROVIDA. 1. O uso de EPI descaracteriza a especialidade a partir de
03/12/1998, data da publicação da MP 1.729/98, posteriormente convertida na Lei
9.732/98, quando comprovada a eficácia na proteção ao trabalhador, salvo em
relação ao agente ruído. Entendimento nesse sentido foi recentemente firmado pelo
STF em Recurso Extraordinário com repercussão geral (ARE 664335, Rel: Min.
Luiz Fux, julgado em 04/12/2014). 2. No caso dos autos, a parte autora tem direito
à concessão de aposentadoria, porquanto implementou os requisitos necessários.
(TRF-4 - AC: 50092107820144047104 RS 5009210-78.2014.404.7104, Relator:
(Auxilio Salise) BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, Data de Julgamento:
19/10/2016, SEXTA TURMA)

A questão, contudo, não se encontra fechada apenas neste agente. Muito embora a
jurisprudência, de forma majoritária, entenda que somente o ruído enquadrar-se-ia na
exceção do uso correto e eficaz do EPI, há manifestações outras alargando o
entendimento para mais espécies de agentes.

Assim, o caso concreto e as provas apresentadas ditarão se o uso eficaz do EPI é
suficiente para elidir por completo a nocividade e obstar o cômputo do tempo trabalhado
como especial.

Retornando ao Manual de Aposentadoria Especial, fornecido pelo INSS, sobre a questão
é mencionado que:

Ainda, com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos do Grupo
1 da lista da Lista (sic) Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos –
LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem do
Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, a utilização de EPC e/ou EPI não elide a
exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, mesmo que considerados
eficazes. Tal entendimento será considerado para período trabalhado a partir de 8
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de outubro de 2014, data da publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS
nº 9, de 2014, com base na Nota Técnica nº
00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU. (p. 21)

Em arremate, ressalta-se que a exigência da informação do EPI no formulário do
empregado, entregue pela empresa, passou a vigorar a partir de 14/10/1996 (data da
publicação da MP nº 1.523, de 1996, que após diversas reedições foi convertida na Lei nº
9.528/97).

1.8. Atividades penosas e perigosas

O INSS admitia o cômputo do tempo como especial para as atividades laboradas em
condições penosas ou perigosas, como, por exemplo, a eletricidade.

Após a edição do Decreto nº 2.172/97 entendeu terem sido excluídos do rol de agentes
nocivos à saúde ou à integridade física.

Entendimento este sem respaldo na doutrina ou jurisprudência. Senão vejamos:

Entendemos que essa restrição não contém base legal, pois o conceito de prejuízo à
saúde e à integridade física (art. 201, § 1º, da CF) engloba todos os tipos de
atividades que possam causar dano ao trabalhador. (CASTRO, Carlos Alberto
Pereira de, LAZZARRI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 21. ed.,
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ebook, posição 16544). 

Também nesta hipótese o caso deverá ser analisado em particular e com base na
documentação apresentada, sendo incorreto eliminar, desde logo, o reconhecimento do
tempo trabalhado em atividade penosa ou perigosa como especial para fins
previdenciários.

2. DA HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS – ATIVIDADE ESPECIAL

A parte autora pretende o reconhecimento do seguinte lapso de tempo onde teria
trabalhado em condições prejudiciais à saúde: 16/09/1993 a 01/02/1995, 20/10/1995 a
15/05/2001 e 01/03/2004 a 03/10/2016.

Quanto a esses períodos, o PPP indica a exposição aos agentes posturas inadequadas e
ruído.

Frisa-se que a indicação do fator de risco “postura inadequada" não é suficiente para a
caracterização do trabalho como especial. Vale destacar que se trata de fator de risco
presente em praticamente toda atividade laboral e não consta nos Decretos que
regulamentam as atividades especiais.

Logo, não cabe o enquadramento do citado fator de risco.

Quanto ao ruído, além de alguns períodos indicarem a exposição abaixo dos limites de
tolerância (80dBA/90dBA/85Dba), não foi informada a técnica utilizada para aferição,
sendo mencionado apenas dosimetria.
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Por dosimetria deve-se entender a dose fornecida pelo ambiente laboral ao equipamento
que realizará a aferição do nível de ruído. Para a verificação da insalubridade seria
imprescindível expor a técnica utilizada para se atingir o nível de ruído constante dos
PPP’s (NHO 01 da FUNDACENTRO ou aquela prevista na NR - 15).

A mera menção do termo dosimetria é genérico e fornece poucos dados sobre a forma de
aferição do ruído. 

Sem estas informações, não se pode dizer que o autor exercia seu labor em condições
insalubres.

Sendo assim, nenhum período deve ser considerado especial.

3. DO TRABALHO RURAL

Do tempo de atividade rural para fins de tempo de contribuição e da respectiva prova.

Sabe-se que o tempo de serviço rural pode ser somado ao tempo de atividade urbana para
fins de concessão de benefício pelo Regime Geral da Previdência Social. Deve-se ter em
mente, por outro lado, que a Lei 8.213/91 resguarda, em seu art. 55, § 2.º, o direito ao
cômputo do tempo de serviço rural, anterior à data de início de sua vigência, para fins de
aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, independentemente do recolhimento
das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência.

No entanto, quanto ao período de atividade rural na qualidade de segurado especial
posterior a sua edição, este não serve nem para efeitos de carência, nem para efeitos de
tempo de contribuição. Isso porque, após a vigência da Lei 8.213/91, a atividade rural
em regime de economia familiar só pode ser contada como tempo de serviço para fins de
aposentadoria por tempo de contribuição, caso haja recolhimentos de contribuições
previdenciárias.

A Lei de Benefícios garante aos segurados especiais, independentemente de contribuição,
o cômputo do tempo de serviço posterior a 31/10/1991, apenas para os benefícios
dispostos no art. 39, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, ou seja, aposentadoria
por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão.

Para a concessão dos demais benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de
contribuição, é necessário que haja aporte contributivo na qualidade de segurado
facultativo, a teor dos artigos. 39, II, da LBPS, e 25, § 1.º, da Lei n. 8.212/91.

Quanto à comprovação do trabalho rural,  devido à alteração legislativa introduzida pela
MP 871/2019, convertida na Lei n. 13.846, de 18.6.2019, que introduziu o art. 38-B e
alterou o art. 106, ambos da Lei n. 8.213/91, dentre outros, a comprovação da atividade
do segurado especial realizar-se-á por autodeclaração, ratificada por documentos que se
constituam em início de prova material de atividade rural e/ou consulta às bases
governamentais.

Tais alterações foram incorporadas pela administração previdenciária nos termos do art.
20 da Instrução Normativa/INSS n. 101/2019, sendo aplicadas para os benefícios
atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de justificação
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administrativa e as declarações de testemunhas para corroborar o início de prova
material.

De acordo com os critérios administrativos vigentes, ademais, passou-se a admitir que
toda e qualquer prova material detenha eficácia probatória para os demais membros do
mesmo grupo familiar, desde que o titular do documento possua condição de segurado
especial no período.

A nova sistemática de comprovação do tempo de trabalho rural seria aplicada de maneira
ampla a todos os benefícios previdenciários concedidos aos segurados especiais,
respeitados alguns parâmetros:

1. Para a aposentadoria por idade rural: a autodeclaração deverá ser ratificada
por ao menos um documento por período correspondente à metade da carência
estabelecida para esse benefício (sete anos e seis meses).

2. Para a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por tempo de
contribuição ou certidão de tempo de contribuição (CTC): para cada período a ser
comprovado, dever-se-á apresentar um documento a ratificá-lo. Ressalvado que
cada documento será apto a demonstrar, no máximo, um período de sete anos e seis
meses (metade da carência da aposentadoria por idade).

3. Para o salário-maternidade: o documento deve datar de período anterior à data
presumida para o início da gravidez, não se admitindo documento com mais de sete
anos e seis meses, a contar daquela data presumida.

4. Para os demais benefícios: o documento deve ser anterior à data da
contingência geradora da prestação, não se admitindo documento com mais de sete
anos e seis meses, a contar do momento da contingência.

Destaca-se que mesmo antes das alterações não havia na legislação previdenciária a
exigência de realização de prova oral, sendo imprescindível apenas o início de prova
material.

Com efeito, apesar de haver se formado um costume jurisdicional de se promover o
julgamento somente mediante a corroboração da prova material em audiência, fato é que
essa nunca foi uma exigência legal.

Destarte, o novo parâmetro legislativo concretizado de acordo com as diretrizes
administrativas autoriza o reconhecimento do tempo de serviço rural exclusivamente com
base em declaração do segurado ratificada por prova material, dispensando-se a
produção de prova oral.

Essa é a orientação prestigiada na Nota Técnica Conjunta nº 01/ 2020 – CLIP
R/CLISC/CLIRS, emitida pelos Centros de Inteligência da Justiça Federal da 4ª Região, a
partir de sugestão encaminhada pela própria Procuradoria Regional da PFE/INSS.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
a atividade rural prestada dos 12 aos 14 anos de idade pode ser considerada para a
contagem de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel.
Min. José Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003).
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Do alegado tempo de atividade rural no caso concreto.

No caso, a parte autora pretende o reconhecimento do período de 24/02/1971 a
31/12/1979 e 01/01/1983 a 31/01/1990 de atividade rural em regime de economia
familiar.

Pois bem.

Os fatos alegados pela parte autora estão escorados em suficiente prova documental,
conforme se infere do processo administrativo e da petição do evento 06, que traz a
relação pormenorizada e cronológica das provas relacionadas ao período controvertido.

Foi apresentada pela parte autora a seguinte documentação:  ITR exercício de 1976,
1977, 1978, 1980, emitido em nome do Sr. Claudino José Marchi; - Escritura Pública de
uma propriedade rural localizada no Córrego do Ingá, pertencente ao Sr. João Marchi e
posteriormente ao Sr. Antonio Theodoro Zanotti; - Proposta emitida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Nova Venécia-ES, em nome do Requerente em 03/03/1980, onde
consta o seu ramo da atividade como Trabalhador Rural Meeiro; - Proposta emitida pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Venécia-ES, em nome do Requerente em
24/06/1980, onde consta o seu ramo da atividade como Trabalhador Rural Meeiro; -
Histórico Escolar emitido em nome do Requerente, onde consta que este estudou na
escola rural denominada Escola Singular “Guarabú”, localizada no Córrego do
Guarabú, nos anos de 1970 e 1971; - Certidão de Casamento do Requerente, realizado
em 29/05/1982, onde consta a sua profissão de Lavrador; - Certidão de Batismo do filho
do Requerente, Sr. Robison Pinto, em 10/08/1983, celebrado na comunidade rural Santa
Luzia, localizada no Córrego do Guarabú; - Certidão de Batismo da filha do Requerente,
Sra. Natielli Nienke Pinto, em 23/12/1984, celebrado na comunidade rural Santa Luzia,
localizada no Córrego do Guarabú; - Certidão de Batismo do filho do Requerente, Sr.
Thiago Pinto, em 125/10/1987, celebrado na comunidade rural Santa Luzia, localizada no
Córrego do Guarabú; Certidão de Batismo do Requerente, realizado em 17/04/1960, na
comunidade Igreja N. Senhora Monserrate.

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome
dos pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido.

 Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES
PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. Remessa Oficial conhecida de
ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o
direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou STJ.
2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral
reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de
mérito caracteriza o interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez
que houve resistência ao pedido, sendo, para esses casos, prescindível a
provocação administrativa. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a)
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a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a
incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Presente início de prova
material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão de
nascimento próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17);
escritura de compra e venda de imóvel rural em nome do genitor (fl. 19) e os
respectivos ITRs (fls. 21/37), notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome
do pai (fl. 23/25); que configura início razoável de prova material da atividade de
rurícola em atenção à solução pro misero. Registre-se, por oportuno, que a
jurisprudência assentou entendimento no sentido de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas por
intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão das
dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o seu
efetivo exercício no meio agrícola. Precedentes. 5. A prova material foi
corroborada por prova testemunhal consistente (contracapa), que confirmou o
trabalho em regime de economia familiar: indubitável qualidade de segurado
especial da parte autora. 6. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e
temporária para atividades rurais (fls. 84/87). 7. Em que pese o perito conclua que
a incapacidade da parte autora é parcial, apresentando marcha claudicante,
entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico,
manter-se de pé, caminhar, são exigências intrínsecas ao labor rural, única
atividade desempenhada pela parte autora. Assim, considerando as condições
individuais da parte autora, e averiguada a incapacidade total e temporária para o
labor rural, mostra-se devida a concessão de auxílio-doença. 8. DIB: a contar da
data da citação (f. 04v - 13.10.2005), Recurso Especial Representativo de
Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014. 9.
Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme Manual
de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 10. A
antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os
recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser recebidos
apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial
parcialmente provida (item 09). (AC 00355222020134019199, JUIZ FEDERAL
CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:18/09/2015 PAGINA:2391.)

Nota-se a existência de vasta documentação referente à atividade rural da parte autora
no período que se pretende averbar nestes autos.

Em adição a essa análise, cumpre registrar que o INSS não apresentou nenhum fato
contrário ou impeditivo do direito da parte autora, sobretudo por não haver nenhum
vínculo urbano em seu CNIS no período controvertido.

Ainda, o autor, além da autodeclaração, também apresentou declarações de testemunhas
corroborando suas alegações, conforme Evento 06. Nada há que desabone tais
declarações, que estão em convergência com o histórico de labor rural demonstrado pela
prova documental.

Deste modo, considerando a inexistência de vínculos empregatícios da parte autora em
sua CTPS ou Cadastro Nacional de Informações Sociais no período alegado, bem como
diante da existência de documentos aptos a atestarem o labor campesino desempenhado
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pela família no referido interregno, complementados pelas declarações apresentadas,
conclui-se que a averbação do trabalho rural deve ser concedida no período de
24/02/1971 a 31/12/1979 e 01/01/1983 a 31/01/1990.

DA CONTAGEM DO TEMPO ESPECIAL/CONTRIBUIÇÃO

Com relação ao tempo laborado no meio rural em regime de economia familiar, nesta
sentença averbou-se o seguinte período: 24/02/1971 a 31/12/1979 e 01/01/1983 a
31/01/1990.

Em sede administrativa, apurou-se o tempo contributivo de 27 anos, 09 meses e 02 dias.
Somando este com o período rural, tem-se que o tempo de contribuição total da parte
autora é de 43 anos, 08 meses e 09 dias na data da DER (20/04/2017).

Sendo assim, considerando que a parte autora preencheu os requisitos da aposentadoria
por tempo contribuição (35 anos e carência), ela possui direito ao benefício pleiteado.

DO DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42), com início
em 20/04/2017 (DIB), e início do pagamento (DIP) na data da prolação desta
sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do Estatuto Processual Civil.

RECONHEÇO, para fins previdenciários, o tempo trabalhado pelo demandante no meio
rural, em regime de economia familiar no período de 24/02/1971 a 31/12/1979 e
01/01/1983 a 31/01/1990.

[...]

Com efeito, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente
vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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